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ΠΡΟΛΟ ΓΟΣ  

 Το βιβλίο της εκδήλωσης, που κρατάτε στα χέρια σας, γράφτηκε με μοναδικό σκοπό την κι-
νητοποίηση του ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών και μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες. Τα περιε-
χόμενά του είναι η ανασκόπηση των όσων συνέβησαν στην «8η Εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστή-
μες στην Καρδίτσα», που πραγματοποίησε και φέτος το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών 
(ΕΚΦΕ) Καρδίτσας. 

Η περιγραφή των πεπραγμένων των σχολείων (πειραμάτων, κατασκευών, αφισών, κτλ), που 
αναγράφονται κάτω από τον τίτλο κάθε σχολείου, έγινε από την ομάδα των συμμετεχόντων στην 
εκδήλωση εκπαιδευτικών και μαθητών. Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) 
Καρδίτσας, που είναι εξουσιοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΟΠΑΙΘ) να υποστηρίζει 
την εργαστηριακή διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών σε επίπεδο Περιφερειακής Ε-
νότητας, 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 περιλάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις και μουσική 
από μαθητές και μαθήτριες σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Πραγματοποιήθηκε 
στο σχολικό συγκρότημα των 2ου Γενικού Λυκείου, 2ου και 5ου Γυμνασίων Καρδίτσας και απευ-
θυνόταν κατ’ εξοχήν στην εκπαιδευτική κοινότητα - μαθητές και εκπαιδευτικούς - αλλά και στους 
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γονείς των παιδιών και φυσικά ήταν ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για τις ανάγκες της εκδήλω-
σης χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί το κλειστό γυμναστήριο και η αυλή, πάνω από 100 θρανία, πολ-
λές μπαλαντέζες (για ΗΥ, projectors, ηλεκτρικά όργανα μετρήσεων, κ.ά.) καθώς και εξαιρετική 
ηχητική εγκατάσταση για το μουσικό συγκρότημα, που έπαιζε μουσική κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης. 
- Το 2ο μέρος έγινε στο εργαστήριο του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Καρ-
δίτσας και στο αμφιθέατρο του Γενικού Λυκείου Μουζακίου. Περιλάμβανε διαδραστικές διδασκαλί-
ες για μαθητές και εκπαιδευτικούς από τον Ηλία Καλογήρου, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Ηλείας, με θέμα: 
«Αιχμαλωτίζοντας το νου και την καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου». 
- Το 3ο μέρος περιλάμβανε ομιλίες με θεματολογία σχετική με το φως, έγινε στην αίθουσα της 
ΠΕΔ Καρδίτσας και απευθύνονταν στο κοινό με ελεύθερη πρόσβαση. 
- Το 4ο μέρος έγινε στο Γενικό Λύκειο Μουζακίου και απευθυνόταν στην εκπαιδευτική κοινότητα, 
στους γονείς των παιδιών και σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοικο της περιοχής Μουζακίου. Περιλάμ-
βανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις και μουσική από μαθητές και μα-
θήτριες σχολείων του Δήμου Μουζακίου. Για τις ανάγκες της εκδήλωσης χρειάστηκε να χρησιμο-
ποιηθεί όλο το ισόγειο και η αυλή του σχολείου, πολλά θρανία και μπαλαντέζες (για ΗΥ, projec-
tors, ηλεκτρικά όργανα μετρήσεων, κ.ά.), καθώς και μια καθ’ όλα άρτια ηχητική εγκατάσταση για 
το μουσικό μέρος της εκδήλωσης (μουσικό σύνολο μαθητών του ΓΕΛ Μουζακίου). 

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

Για να θυμούνται λοιπόν όσοι συμμετείχαν και για να μαθαίνουν οι υπόλοιποι εκδόθηκε αυ-
τό το βιβλίο, που ευχόμαστε να επιτελέσει το σκοπό του.  
Η ύλη του βιβλίου, όπως φαίνεται και από τα περιεχόμενα, είναι κατανεμημένη σε πέντε ενότητες: 
- Στην πρώτη, εκτός των περιεχομένων και του προλόγου, αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των 
συμμετεχόντων με εργασίες εκπαιδευτικών και μαθητών ανά σχολείο.  
- Στη δεύτερη περιγράφονται οι εργασίες, που παρουσιάστηκαν από τους μαθητές και τους εκπαι-
δευτικούς των σχολείων που συμμετείχαν στην εκδήλωση που έγινε στην Καρδίτσα. 
- Στην τρίτη περιγράφονται οι εργασίες, που παρουσιάστηκαν από τους μαθητές και τους εκπαι-
δευτικούς των σχολείων που συμμετείχαν στην εκδήλωση που έγινε στο Μουζάκι. 
- Η τέταρτη περιλαμβάνει τις εισηγήσεις, που παρουσιάστηκαν από τους προσκεκλημένους ομιλη-
τές και είχαν σαν αφορμή το «Διεθνές Έτος Φωτός 2015» με θέματα σχετικά μ’ αυτό. Έγινε στην 
αίθουσα της ΠΕΔ Καρδίτσας και απευθυνόταν στο σύνολο των πολιτών. 
- Η πέμπτη είναι συλλογή φωτογραφιών από όλα τα τεκταινόμενα της «8ης εκδήλωσης για τις Φυ-
σικές Επιστήμες», που πραγματοποιήθηκε σε τρεις διαφορετικές ημέρες με διαφορετικές κάθε 
φορά δραστηριότητες. Οι φωτογραφίες είναι ταξινομημένες με τρόπο που αναφέρεται στην αρχή 
κάθε σελίδας.  
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, φωτογραφίες, παρουσιάσεις πειραμάτων και εργα-
σιών, αλλά και όλη την προεργασία που προηγήθηκε της εκδήλωσης, μπορείτε να δείτε στην ιστο-
σελίδα του ΕΚΦΕ Καρδίτσας, στη διεύθυνση http://ekfe.kar.sch.gr. Στην ιστοσελίδα μπορείτε ε-
πίσης να βρείτε και όλες τις σχετικές πληροφορίες των εκδηλώσεων των προηγουμένων ετών [α-
κολουθώντας από το μενού τη διαδρομή Δραστηριότητες, Εκδηλώσεις για τις Φ.Ε., κτλ], καθώς 
και τα αντίστοιχα βιβλία [στη διαδρομή Βιβλία (Εκδόσεις ΕΚΦΕ), Εκδηλώσεις για τις ΦΕ, κτλ]. 
 

Καρδίτσα, 20 Ιουνίου 2015  Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας 

  Σεραφείμ Μπίτσιος 
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8 η  Ε Κ ΔΗ ΛΩΣΗ  Γ Ι Α  Τ Ι Σ  Φ Υ Σ Ι Κ Ε Σ  ΕΠ Ι Σ ΤΗΜΕΣ  
Στην Καρδίτσα,  

- την Τρίτη 5 Μαΐου 2015, στο κλειστό Γυμναστήριο και στην αυλή του σχολικού συγκροτή-
ματος των 2ου Γενικού Λυκείου, 2ου και 5ου Γυμνασίων Καρδίτσας (11:30-14:00), στο ερ-
γαστήριο του Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας (17:00-19:00),  
- την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, στο εργαστήριο του Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας (08:00-14:00), στην 
αίθουσα της Π.Ε.Δ. (τέως Τ.Ε.Δ.Κ.) Καρδίτσας (19:00-21:30),  

και στο Μουζάκι,  
- την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015, στο αμφιθέατρο του Γενικού Λυκείου Μουζακίου (09:00-
11:00), στο ισόγειο και στην αυλή του Γενικού Λυκείου Μουζακίου (11:00-13:00)  
πραγματοποιήθηκε η 8η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες. 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας,  
σε συνεργασία με το Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλείας, το Κ.Π.Ε. Μουζακίου, τους Σχολικούς Συμβούλους 
και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας.  
Η εκδήλωση περιελάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, μουσική, προβολές, 
διαδραστικές διδασκαλίες και ομιλίες.  

 
 

Την Τρίτη 5 Μαΐου 2015,  
 

στο σχολικό συγκρότημα των 2ου Γενικού Λυκείου, 2ου και 5ου Γυμνασίων Καρδίτσας, 
πραγματοποιηθήκαν: 
 πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές από τα: 
- 22ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των νηπιαγωγών Βαΐας Μπατρά, Αικατερίνης Π. 
Χατζοπούλου και των νηπίων Αλέξανδρου Αγκαλίου, Θεόδωρου Αδάμου, Όλγας Αχμετάϊ-Τσάγκα, 
Ανδρονίκης Γοργύλη, Χρυσής Καρακώστα, Ναταλίας Κόκο, Μάριου-Βασιλείου Κοτρώτσιου, Ίριδας-
Βαρβάρας Λιάτσου, Δέσποινας Μαγγιόση, Φίλιππου Μάγγου, Αθανασίας Μπαλατσού, Ηλία Ντενη-
σιώτη, Στέφανου-Παναγιώτη Σιατήρα, Ευτυχίας Τουλοπούλου, Ευάγγελου Τσινάνη, Ματθαίου 
Τσιώκου, Αθανασίου Φροξυλιά. 
- Νηπιαγωγείο Καλλίθηρου, με την επιμέλεια των νηπιαγωγών Βασιλικής Κρομμύδα, Παναγιώτας 
Ντάφου και των νηπίων και προνηπίων Αναστασίου Βρέκου, Αθανασίας Γκορτσά, Αλεξάνδρας Δή-
μου, Γεωργίας Κατσιούλα, Αθανασίου Κολοβού, Δήμητρας Κολοβού, Μαρίας Κούκλη, Αγορής–Ζωής 
Κωτσιαρίδη, Ευάγγελου Μπέη, Κωνσταντίνου Ντίνη, Νικολάου Ντίνη, Σεραφίνας-Μαρίας Οικονό-
μου, Βασιλικής Παναγιώτου, Μαρίας Ράπτη, Ελπίδας Σιώκου, Αμάντας-Ιζαμπέλας Στέπακ, Αικα-
τερίνης Τσιτιρίδη. 
- Νηπιαγωγείο Καρδιτσομαγούλας, με την επιμέλεια των νηπιαγωγών Παρασκευής Ζιώγκου, Κατε-
ρίνας Περιστέρη, Ευαγγελίας Χατζηδημητρίου και των νηπίων Βασιλείας Βασιλείου, Χριστίνας Γι-
ολδάση, Εράλντ Γκόρτζα, Απόστολου Δημάκη, Ευαγγελίας Ζευγαρά, Θωμά Κατσέλου, Άγγελου Κο-
ντού, Κων/νας Λιάκου, Δημήτρη Μαρίνοβ, Κων/νου Μπαλάφα, Μαρίας Μπαλάφα, Θωμά Μπα-
μπλέκη, Ιωάννη Μπαμπλέκη, Αθανασίου Οικονόμου, Κατερίνας Οικονόμου, Βασίλη Παπαδημητρί-
ου, Νίκης Πασχάλη, Γιώργου Περιστέρα, Φώτη Πουρδαλά, Δημήτρη Σταμούλη, Μπαρδούλ Τσέλα, 
Αποστολίας Φαντέλα, Βασιλικής Χανή, Χαράλαμπου Χανή, Βαγγέλη Χατζοπλάκη, Όλγας Χονδρο-
πούλου. 
- Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Κυψέλης, με την επιμέλεια της νηπιαγωγού Στυλιανής Παπ-
πή και της δασκάλας Αγορίτσας Μαργαρίτη. 
- Νηπιαγωγείο Λεονταρίου, με την επιμέλεια της νηπιαγωγού Λεμονιάς Σκαρμούτσου και των νη-
πίων Αναστασίας Αποστόλου, Όλγας Καλαμπαλίκη, Γεράσιμου Καραγεώργου, Βασίλη Κολοβού, Ευ-
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αγγελίας Κολοβού, Μαρίας-Μελίνας Κύρκου, Φανής Παπαδοπούλου, Ιωάννας-θεοδώρας Σερέτη, 
Μπρουνίλντα Σουλί, Μάριου Ταγκούλη, Παναγιώτη Ταγκούλη, Αζμπίγιε Χύσα. 
- 1ο Νηπιαγωγείο Παλαμά, με την επιμέλεια των νηπιαγωγών Αθηνάς Θεοχάρη, Ελένης Κυρίκου, 
Ζωής Πλιάρη και των νηπίων και προνηπίων Δανάης Αδαμάκου, Αρετής Αναγνωστοπούλου, Αλ-
κιβιάδη Αργυρόπουλου, Αποστολίας Αρχοντούλη, Βάιου Αρχοντούλη, Μιχαήλ Αρχοντούλη, Λυδίας 
Βασδέκα, Μελίνας Γκιουλέκα, Αθανασίας Ζητούνη, Χαράλαμπου Καλόγερου, Ηλιάνας Καραμαλίγκα, 
Αλέξανδρου Καραμήτρου, Δημητρίου Κατσιαούνου, Ιωάννας Κατσιαούνου, Κωνσταντίνου Κατσιαού-
νου, Βασίλη Λαϊνά, Ζωής Λιάπη, Μαρίας Μαγαλιού, Σωτηρίου Μπακατσή, Μυρτώς Μπαλαδήμα, 
Μάνθου Μυλωνά, Θεοδώρου Μουτσιάνα, Ιωάννη Μουτσιάνα, Άγγελου Νιάφα, Ευθυμίου Ντίκα, 
Αντωνίας Παπακυρίτση, Ευρύμαχου Παπακυρίτση, Θωμά Παπακωνσταντίνου, Κωνσταντίνου Πα-
τούνη, Βασιλείου Πατσιαλή, Δημητρίου Ρητά, Δημητρίου Σχοινά, Σοφίας Τζανή, Βασιλείου Τζιβέ-
νη, Μαρίας Τσιανάβα, Δανάης Χαλβατζάρα, Χριστίνας Χρήστου. 
- 2ο Νηπιαγωγείο Παλαμά, με την επιμέλεια των νηπιαγωγών Βασιλικής Διαμαντάκου, Βασιλικής 
Λιαχάνου, Ιωάννας Νιάκα και των νηπίων Βασιλείου Αθανασούλα, Ευθυμίας–Μαρίας Αθανασούλα, 
Αθανασίου Αρχοντούλη, Ευσταθίου Αρχοντούλη, Χαράλαμπου Αρχοντούλη, Βασιλικής Βήτα, Βαΐας 
Γκιώμπρη, Στέφανου Δασκαλόπουλου, Γεωργίου Διδάγγελου, Ραφαηλίας Ζαγανά, Μάριου Ζαφείρη, 
Φίλιππου Θωμά, Σωτηρίας Καναρά, Αντωνίας Καρβούνη, Απόστολου Καρακώστα, Ιωάννη Καρρά, 
Παρασκευής Κατή, Βασιλείου Κυργιακόπουλου, Βαΐας Μαντέ, Μαγδαληνής Ντίνα, Κωνσταντίνου 
Ντούλα, Νεφέλης Παναγιωτή, Βαΐου Παπαβασιλείου, Δημητρίου Παπαβασιλείου, Δημοσθένη Πα-
παθανασίου, Ναυσικάς Παπακώστα, Μαρίας Παπαμαργαρίτη, Κωνσταντίνου Σαβάλα, Μαρίας 
Σπυροπούλου, Μικαέλας Σύτι, Μαρίνας Τζέλλα, Ιωάννη Τσιαλκούτη, Μιχάλη Τσιανάβα, Ιωάννη 
Τσίρα. 
- 3ο Νηπιαγωγείο Παλαμά, με την επιμέλεια των νηπιαγωγών Ελένης Ανδρέου, Παρασκευής Μα-
γαλιού και των νηπίων και προνηπίων Ανδρέα Αντωνόπουλου, Θεοφίλης–Παναγιώτας Ασκονίτη, 
Ευαγγέλου–Νικολάου Βαρλάμη, Χρυσάνθης Δεσκάτα, Κωνσταντίνου Δημουλά, Μάριου Καρακώστα, 
Ελένης–Μαρίας Καψάλη, Ιωάννη Κουσιάντζα, Χριστίνας Μπουρδούβαλη, Βασιλείου Μπούρη, Νικο-
λάου Ξένου, Ραφαέλας Πότσι, Ευαγγελίας Ράγια, Μαρκέλας Σακελλαρίου, Ειρήνης Στυλοπούλου, 
Αγάπης Συλεούνη, Ελπίδας Συλεούνη, Αναστασίας Τζιώτα, Άγγελου Τσιανάβα, Κωνσταντίνου 
Τσιανάκα, Αναστασίου Τσιάπουλα, Παναγιώτη Τζιβένη. 
- 4ο Νηπιαγωγείο Παλαμά, με την επιμέλεια της νηπιαγωγού Μαίρης Τσιούτσια και των νηπίων 
και προνηπίων Γεωργίου Αγγελώνα, Βανέσας Βαλογιάννη, Γρηγορίου Γαλάνη, Φένιας Γκούλιου, 
Νίκου Δασκαλόπουλου, Χρύσας Ζαφείρη, Άκη Μπέη, Κωνσταντίνου Πάνου, Αικατερίνης Παπαδη-
μητρίου, Γεωργίου Πετρόπουλου, Χρυσοβαλάντη Πετρόπουλου, Αικατερίνης Σουλιώτη, Νίκου 
Τσιαούση. 
- 1ο & 12o Δημοτικά Σχολεία Καρδίτσας, με την επιμέλεια των των δασκάλων Αθανάσιου Καφρί-
τσα, Απόστολου Μουζίνα και των μαθητών/τριών Μαρίας-Άννας Αβράμπου, Αγγελικής Αγορο-
πούλου, Φωτεινής Αγρογιάννη, Κωνσταντίνου Αντωνίου, Αλέξιου-Ιωάννη Αποστολίδη, Βησσαρίω-
νος Βακούλα, Μαρίας-Φιλίππας Γατή, Ειρήνης-Αγγελικής Γεωργίου, Θωμαής Γεωργοπούλου, Αι-
κατερίνης Γιοβάνη, Γκλεοντίνας Γκοζίνα, Σαμπρίνας Γκοζίνα, Δήμητρας-Δανάης Γκόλλα, Κων-
σταντίνου Γκόλλα, Λουτσιάνας Γκοροβέλλι, Γρηγόριου Διρχαλίδη, Κωνσταντίνας Ενωτιάδη, Ιωάν-
νη Ζησόπουλου, Αλέξανδρου Ζουλούμη, Ελευθερίας Θέου, Φαμπιάν Ιμπραλίου, Αλέξανδρου-
Βύρωνα Καβάλα, Παναγιώτη-Νικόλαου Καβάλλα, Πέτρου Καβούρη, Βασίλειου-Άγγελου Καλτσά, 
Ιωάννας Καμηνιώτη, Χαράλαμπου Καρακώστα, Απόστολου Κάρκα, Ρομπέρτας Κερίμι, Άγγελου 
Κισσούδη, Σοφίας-Δήμητρας Κλούτσου, Μαρίας-Ειρήνης Κοντούλη, Σταυρούλας Κουλοκτσή, Όλ-
γας Κουτή, Δήμητρας Κρανά, Δημήτριου Κρανά, Μάριου-Ραφαήλ Κρίκου, Ιωάννη Κρομμύδα, Χρυ-
σούλας Κωνσταντούλα, Ευαγγελίας Κωστή, Κασιανής Κωστοπούλου, Νικόλαου Κωτούζα, Γρηγόρι-
ου Λιαπή, Θωμά Μαλιώρα, Κωνσταντίνου Μανασή, Κωνσταντίνας Μανωλοπούλου, Παναγιώτας 
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Μαργαρίτη, Άννας Μήνου, Εφραίμ-Κριστιάν Μόνε, Ιωάννας Μουχτή, Χρύσας Μουχτή, Βασίλειου 
Μπακατσή, Φανής Μπαλατσούκα, Φίλιππου Μπαρτζιώκα, Σεραφείμ Μπεζιούλα, Ευθύμιου Μπι-
μπίκου, Αλεξάνδρας Μπιμπίκου, Αλκυόνης Μπλέκα, Άννας-Μαρίας Μποσνάκη, Αθανάσιου 
Μπουτζιωρή, Ηλία Μυριοκεφαλιτάκη, Θεόφιλου Ντενησιώτη, Χριστίνας Ούτρα, Ειρήνης-
ςΧρυσοβαλάντου Παναγιωτή, Ιωάννη Πανιόγλου, Παρασκευής Παπαγιάννη, Άγγελου Παπαγιάν-
νη, Σωτήριου-Σεραφείμ Παπαθανασίου, Κωνσταντίνας Παπανάτσιου, Δανάης Παπανικολάου, 
Σοφίας Πατσιαούρα, Ανδρονίκης Πολύζου, Σταυρούλας Ράικου, Ευαγγελίας Ρέτζιου, Χαρίκλειας 
Σιαφάκα, Άγγελου Σιαφάκα, Απόστολου Σιαφάκα, Μαρίας-Ζωής Σκοτίδα, Ευγενίας Στάθη, Χρή-
στου Στάικου, Ιωάννη-Ραφαήλ Στάϊκου, Νικόλαου-Ραφαήλ Σταμούλη, Μυρσίνης Στεργιοπούλου, 
Θεοφάνη Σχορετσανίτη, Γρηγόριου-Νικόλαου Τασιόπουλου, Μυρτώς-Ευτυχίας Τζούνα, Ηλία-
Μάριου Τσιγαρίδα, Παύλου Τσιντού, Αλκιβιάδη Τσιούντσιουρα, Θεοδώρας Τσιτσιρίγκα, Χρύσας 
Τσιτσιρίγκα, Έκτορα Φιλίππου, Αθανάσιου Χανή, Λήδας Χαντζιάρα, Κωνσταντίνου-Συμεών Χα-
ντζόπουλο, Ραφαηλίας-Νικολέττας Χατζή. 

- 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του δασκάλου Δημοσθένη Κουρκούνα, της κα-
θηγήτριας Λουκίας Αθανασίου και των μαθητών/τριών Αναστάσιου Πάντου, Χρήστου Παπαδημη-
τρίου, Θεόδωρου Παπανικολάου, Βύρωνα Παπαστεργίου, Χαρίλαου Παππά, Μένης Πασσιά, Πα-
σχαλίνας Πελτέκη, Αλεξάνδρου Πράντζου, Αλεξάνδρου Σιώμου, Γραμματίας Στάθη, Αναστάσιου 
Τζίρου, Ελευθερίας Τίγκα, Ρονάλντο Τούρια, Κωνσταντίνας Φαλούτσου, Χρήστου Χαλίλη, Μάριου 
Χαραλάμπου, Ιωάννη Ψωμά.  
- 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του δασκάλου Μιχαήλ Παπαντώνη και των 
μαθητριών/τών Λαμπρινής Αργυρίου, Δημητρίου Θέου, Ευθυμίας Καραγιάννη, Αριστομένη Καραγι-
αννόπουλου, Μαρίας-Παναγιώτας Κουφοπούλου, Ορέστη-Ραφαήλ Μακρή, Ριγκέλσας Μούκα, Κλεο-
πάτρας Μπάρκα, Στέργιου Ντανοβασίλη, Χρήστου Παλάντζα, Άννας-Μαρίας Παπαντώνη, Σωτη-
ρίας Παπαντώνη, Ευτυχίας Σβάρνα, Δάφνης Τσαρή, Ελένης Τσιανάβα, Μαγδαληνής Τσιάρα, Σο-
φίας Ψαθά, Αθανασίου Ψηφή. 
- 7ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Κατίνας Ατσά, Βασιλείου 
Τσιώνα και των μαθητών/τριών Μενέλαου Αθανασίου, Λαμπρινής Αντωνίου, Μαρίας Αποστολίκα, 
Δέσποινας Αργύρη, Ναταλίας Γκουντιάνα, Ευάγγελου Ευαγγελογιάννη, Μάρκου Ζαρκάδα, Ιωάννη 
Ζώτου, Ιωάννας Κακανή, Αθανασίου–Ευφραίμ Κατσίκη, Γεωργίας Κοντοχρήστου, Ευαγγελίας Κο-
τοπούλη, Εμμανουήλ Κουλοσούσα, Ανδριανής–Κυβέλης Κωνσταντάκου, Επαμεινώνδα Λαζινού, Α-
πόστολου Μανώλη, Μαρινέλας Μουτσάι, Δημητρίου–Νεκτάριου Μπαϊράμη, Χρυσούλας Μπάγκου, 
Αλέξανδρου Μπαλογιάννη, Ιωσηφίνας Μπάμου, Χαρίλαου Μπαρούτα, Φώτη Μπάτζιου, Μάρκου 
Μπέρου, Αντωνίας–Ιωάννας Μπουραζά, Αθανασίου Νιαβή, Μαρίας Ντότσια, Αικατερίνης Παλά-
ντζα, Δήμητρας Σκούρα, Ευδοξίας Τσιούτσιου, Ελευθερίας Τσίτρα, Νικολάου Τσιώνα, Βύρωνα 
Τσούκη, Δημητρίου Φωτόπουλου. 
- 14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Σεραφείμ Ασκητή, Ελένης 
Κατσαρού και των μαθητών/τριών Γεωργίου Αναστασίου, Ιωάννη Αναστασίου, Ευαγγελίας Αν-
δρούτσου, Μαρτίνας Ζακέο, Αποστόλου Καλογεράκη, Αποστόλου-Ραφαήλ Καπράνα, Πέτρου Κα-
πράνα, Κωνσταντίνου Καραλούλη, Κωνσταντίνου-Ραφαήλ Καρατάσιου, Ραφαήλ Καρατζιά, Χριστίνας 
Καρέτσου, Δημητρίου Καρύδα, Σωτηρίου Κωστόπουλου, Γεωργίου Μητσογιάννη, Αποστόλου Μου-
ζίνα, Κωνσταντίνου Μπαρζώκα, Δημητρίου Κατσάρα, Ευαγγελίας Κοντορούπη, Άγγελου Μάγγου, 
Θωμά Ντάφου, Μαρίας Οικονόμου, Σπυριδούλας Παπαγιάννη, Αριστείδη Παπαλίτσα, Ιωάννη Πο-
πώλη, Δημητρίου Ράπτη, Γεωργίας Σακελαρίου, Έρικς Τούρια, Ελένης-Μαρίας Τσάγκα, Αθανασίου 
Τσιαμαντά, Σεραφείμ Τσιαμαντά, Αριστογείτονος Σοφιού-Φερεντίνου, Κωνσταντίνου Χαρχαλιώτη, 
Δημητρίου Χατζή. 
- Δημοτικό Σχολείο Καρδιτσομαγούλας, με την επιμέλεια των των δασκάλων Αγγελικής Γκαραγκά-
νη, Αναστασίας Μητσιογιάννη, Ευαγγελίας Παπαδοπούλου, της καθηγήτριας Μαρίας Τσιγάρα και 
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των μαθητών/τριών Αποστόλη Ακρίβου, Πηνελόπης Αλεξανδρή, Άννας Γιαβάζη, Δανάης Γριβέλ-
λα, Μαρίας Διαμάντη, Άννας Ζευγαρά, Ζωής Ζευγαρά, Βασιλικής Ζίκο, Έμυ Καραμπέκου, Ελένης 
Κατσέλου, Δέσποινας Κόντου, Εύας Λιάκου, Ιωάννας Lumai, Θεόφιλου Παπαδούλη, Χρύσας Πα-
νάγου, Χρήστου Παπαγιάννη, Γιώργου Πιλάτου, Φανουρίας Πλακιά, Μελίνας Ποντίκα, Κώστα 
Πουρδαλά, Δήμητρας Σβερώνη, Βαλεντίνας Σκορδά, Παναγιώτας Τριανταφύλλου, Δημήτρη Τρυ-
φέρη, Φωτεινής Τσέλιου, Μαρίας Τσιοπούλου, Κωνσταντίνου Φαντέλα, Αλίκης Χανή, Δήμητρας 
Χανή, Γιώργου Χονδρόπουλου, Κατερίνας Χουλιάρα, Παναγιώτη Χρήστου. 
- 1ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων, με την επιμέλεια των δασκάλων Σεραφείμ Λυρίτση, Ελπίδας 
Μπασδέκη και των μαθητών/τριών Στεφανίας Αποστολοπούλου, Ελεάνας Βέις, Παναγιώτας Βασι-
λείου, Άγγελου Γρίβα, Βάιας Διπλάρη, Νίκου Εκίζογλου, Αλεξάνδρας Κορλού, Ρέας Κουκόση, Πα-
ναγιώτη Λαβίδα, Χρήστου Λάζου, Αντώνη Λαϊμέρη, Δέσποινας Μανωλεδάκη, Εμένα Μίτσι, Βαλε-
ντίνας Μπαντή, Μαρίας Νιζάμη, Γιάννη Παγανού, Χαρίκλειας Σαλταγιάννη, Ρεγκίν Σούλη, Βαλάντη 
Τριανταφύλλου, Μενέλαου Τσαχματιώτη, Βαγγέλη Τσιανάκα, Μαρίας-Εφραιμίας Χατζή, Δημοσθένη 
Ψαχούλα. 
- 2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων, με την επιμέλεια των δασκάλων Θεοδώρας Γιαννακού, Ελένης 
Τασιούλη και των μαθητών/τριών Αριάν Αβντίου, Ραφαηλίας Αθάνατου, Διονυσίας Αναγνωστο-
πούλου, Χρήστου Αναγνωστοπούλου, Γεωργίου Γεωργίου, Ηλιάνας Γκαντή, Κωνσταντίνου Γούλα, 
Αικατερίνης Δασκαλοπούλου, Αλεξάνδρας Διαμαντή, Χριστόφορου Ευαγγελόπουλου, Νικολάου 
Ζουρνατζή, Κορίνας Καλλιώρα, Μαρίας Καλλιώρα, Λαμπρίνας Κόγια, Βασιλείου Κορογλάνογλου, 
Ελιντόν Μουσάι, Ελιόνα Μουσάι, Κατερίνας Μούτσο, Μαρίας Μπάρδη, Ευριπίδη Μπουνέλη, Στέλι-
ου Μπουμπάρα, Γεωργίου Μπούσδα, Φιλιώς Παπαδανιήλ, Ευαγγελίας Παπαευθυμίου, Απόστολου 
Πασχαλίδη, Χαράς Ρουβολή, Νικολάου Σμέτη, Ευγενίας Τσελέπη, Ηλιάνας Τσιαντή, Χρήστου Τσι-
λιάκου, Δημητρίου Τσιουτσιουρή, Κωνσταντίνας Φαλούτσου, Θωμά Χατζηγιάννη, Γεωργίας Χρή-
στου. 
- 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Βασίλειου Βασιλείου και των μαθη-
τών/τριών Ευανθίας Αβραμοπούλου, Στυλιανής Αμπράζη, Αικατερίνης Βαρλάγκα, Ελένης Βούλγα-
ρη, Δήμητρας Ζήση, Χρίστου Κεραμίδα, Αλέξανδρου Κοτρώτσιου, Στυλιανού Κωστάκη, Αντωνίας 
Λιακοπούλου, Κωνσταντίνου Ντουράκη, Απόστολου Παδαδόπουλου, Εβελίνας Παπακώστα, Μι-
χαέλας Παπακώστα, Βικτωρίας Σαμπαλιώτη, Μαρίνας Σεχάτι, Ρεβέκας Σινάνι, Αφροδίτης Στάι-
κου, Λυδίας Σωτηρίου, Γεωργίας Τριανταφύλλου, Ελευθερίας Χαλιαμάλια, Βικτωρίας Ψωμιάδου. 
- 2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Κωνσταντίνας Ντζιαβού, Ελένης 
Τζέλλα, των καθηγητών Χρίστου Παπαϊωάννου, Δημητρίου Τζιατζιάφη και των μαθητών/τριων 
Χριστίνας Αντωνίου, Μαρίας Αρβανιτάκου, Γεωργίας Βασιλάκου, Νικηφόρου Γαλάνη, Αγάπης Καϊ-
μενοπούλου, Τζένιφερ Λι, Δήμητρας Ντανοβασίλη, Παρασκευής Ντουμούζη, Ιωάννας Παλαπέλα, 
Ελένης Παπαχρήστου, Μενέλαου Παπαστεργίου, Σωτηρίου Πολυγένη, Βάλιας Πολύζου, Κωνστα-
ντίνας Τσίνα. 
- 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Βασιλικής Κόγια, Σωτηρίας Λεμονο-
πούλου, Ασπασίας Σκόνδρα και των μαθητών/τριών Αρτέμιδος Αθανασίου, Κωνσταντίνου Αντω-
νίου, Παναγιώτη Βαγενά, Χρήστου Βακουφτσή, Νεφέλης Βαλταδώρου, Αλέξανδρου Βασιλάκου, 
Αγορίτσας Βασιλού, Κωνσταντίας Γιαννάκη, Νικόλαου Γκαραβέλα, Μαριάνθης Γκιούρη, Ζωής 
Γκόλλα, Βασίλειου Γώγου, Ιωάννη Ελευθερίου, Χρυσοβαλάντως Επισκόπου. 
- 4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Μαρίας Αλεξίου, Αναστασίας Μαχαί-
ρα, Εριέττας Χόνδρου και των μαθητών/τριών Αλεξάνδρας Ανυφαντή, Χαραλάμπου Ανυφαντή, 
Ειρήνης Κακαρίμπα, Γεωργίου Καραουλάνη, Ευανθίας Μόσχου, Ασπασίας Μπλουγούρα, Χρυσούλας 
Ντέρα, Χαρίκλειας Ράικου. 
- 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Ελευθερίας Παππά και των μαθη-
τών/τριών Ελένης Αργύρη, Ευάγγελου Βασιλόγαμβρου, Ιωάννη Γιαννακού, Κερασίας-Μαρίας Ζια-
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ζοπούλου, Δημητρίου Καραουλάνη, Άννας Καταβολάδα, Ειρήνης-Στεφανίας Κοτρώτσιου, Ιωάννας 
Κουκόσια, Μαρίας-Θεοδώρας Κρόκη, Κωνσταντίνου Λίτσιου, Φώτιου Μπανάτσα, Μαρίας Ντενη-
σιώτη, Μιχαήλ Παπούλια, Κωνσταντίνας Ράπτη, Λάμπρου Ρίζου, Αλέξιου Σπυρίδη. 
- 6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Ελένης Αλεβίζου, Δήμητρας Κορδέλ-
λα και των μαθητών/τριών Χαράς Βανιώτη, Τριανταφυλλιάς Βαïοπούλου, Μαρίας Γαλάνη, Γεώργι-
ου Δερβέναγα, Κων/νου Δεληγιώργη, Χριστίνας Ζαχάκη, Γιοβάνας Θεοδωροπούλου, Ειρήνης Κα-
λαντζή, Ελλης Καλύβα, Ερατώς Καρακώστα, Χρήστου Κωστίκα, Έρης Μουταρέλου, Θάλειας Μπα-
τρά, Ευαγγελίας Μπράχου, Γεώργιου Ντούλια, Εβελίνας Πολυγένη, Αλέξανδρου Σιώκα, Δήμητρας 
Στατήρα, Χρήστου Τέα, Κων/νου Τσιουφλιά. 
- Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Μιχαέλας Βόβες, των καθηγη-
τών Αποστόλου Λάντζου, Χρήστου Παπαθανασίου και των μαθητριών Νεφέλης Αδαμοπούλου, 
Μαριάνθης Καραουλάνη, Βασιλικής Παπαδημητρίου, Αναστασίας Σακελλαροπούλου. 
- Γυμνάσιο Λεονταρίου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Βασιλικής Ζαφειρίου και των μαθητριών 
Ευαγγελίας Αποστολοπούλου, Χρύσας Δούλου, Κατερίνας Κουτσιανά, Ελένης Παπαστόγια, Ελβί-
ρας-Λουίζας Πιπίνη, Ηλιάνας-Αναστασίας Ρίζου, Αγλαΐας Σουλιώτη, Βασιλικής-Ελένης Χαλή. 
- Γυμνάσιο – Λ.Τ. Ιτέας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Έλλης Βυτινιώτου, Μαρίας Νάρη και 
των μαθητών/τριών Στεφανίας Αρχοντή, Νικολάου Βελεσιώτη, Δήμητρας Γιαννάκου, Αναστασίου 
Καράβα, Ηλία Κοντοβάιου, Όλγας Λύτρα, Κων/νου Λύτρα, Γεωργίας Μπαλαντίνα, Δήμητρας Μπα-
λαντίνα, Εύας Μπεράτη, Ιωάννας Νούλα, Σταυρούλας Σδόγγου, Ελευθερίας Σπυροπούλου, Ευρι-
πίδη Τζιφούλη, Αγγέλας Τρελλοπούλου, Γιάννη Τσέλιου, Αθανασίου Ψαρρή. 
- 1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Χρυσούλας Γκορίλα, των καθη-
γητών Νικόλαου Ιωάννου, Μιχάλη Παπανούσκα, Παναγιώτη Τσίνα και των μαθητών/τριών Άννας 
Αυγέρου, Θανάση Γκρίτζιου, Αθηνάς Κακαργιά, Λητώς Καρκαλέτσου, Κωνσταντίνου Κοτρώτσιου, 
Έλενας Κοφίτσα, Χριστίνας Μπόγκα, Δημήτρη Μυλωνά, Ηλία Ραμούζη, Παύλου Σαλιαράκη, Βασίλη 
Σαμαρά, Δανάης Σαξώνη, Παναγιώτη Σβάρνα, Δήμητρας Σβερώνη, Δανάης Σδόγκου, Αιμιλιάνας 
Σοφιά, Νίκου Συρόπουλου, Σίσσυς Τάτσιου, Ρεβέκκας Τσαγγάρη, Χρήστου Τσιόγκα, Εύας Τσιώτα, 
Νόνας Φιλιούση, Κωνσταντίνου Φιλίππου, Αφροδίτης Φωτάκη, Αθηνάς Χαρόβα, Χρυσάνθης Χρυ-
σαφοπούλου. 
- 2ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Ελένης Γκαραγκάνη, Ελπινίκης 
Τσούκη και των μαθητών Σωκράτη Κατσάκου, Απόστολου Μανασή.  
- 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Χαράλαμπου Αργύρη και των μαθη-
τών/τριών Παρασκευής Βασταρδή, Γκουντιάνα Ευαγγέλου, Κωνσταντίνας Γραββάνη, Παντελεήμο-
νος Ζιαζόπουλου, Χαράς Καντερέ, Δανάης-Αγάπης Κωτοπούλου. 
- 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητών Σταύρου Μιχάλη, Γεωργίου Πα-
ράσχη, της καθηγήτριας Ελπινίκης Τσούκη και των μαθητών/τριών Αναστασίας Γιοβάνη, Κων/νου 
Γρίβα, Πρεσβείας Δραμαλή, Ιωάννη Ελευθερίου, Μαρίας Ζαχαρή, Ειρήνης Κατσαρού, Ματίνας 
Κορκοντζέλου, Δημητρίου Κράια, Όλγας Μονάντερου, Δέσποινας Μπουραζάνη, Αγγελικής Νέζη, 
Θεοδώρας Τασιά, Παναγιώτη Τσιγάρα, Ευαγγέλου Τσούρμα. 
- 5ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Μαρίας Ζησοπούλου και των μα-
θητών/τριών Στεφανίας Βασιλόγαμβρου, Αθηνάς Γιαννακού, Κωνσταντίνας Ζορμπά, Μαρίας Θεο-
λόγη, Βασίλη Καταβολάδα, Ραφαήλ Κορώνη, Στέλιου Κωστόπουλου, Βασίλη Μάγγου, Ρέας Παλα-
μιώτη, Κωνσταντίνας Παπαευαγγέλου, Παύλου Παπανδρέου, Χαράς Σακελλαροπούλου, Μικαέλας 
Τάφα. 
- Γενικό Λύκειο Λεονταρίου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Νίκης Κάσσου, του καθηγητή Δη-
μήτρη Παπαϊωάννου και των μαθητών/τριών Εύης Αδάμου, Ευδοξίας Κουτσιούμπα, Σταματίας 
Μόκα, Τριαντάφυλλου Ποδάρα, Ηρώς Σαλιά, Ανδρονίκης Σανιδά. 
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- Γενικό Λύκειο Προαστίου, με την επιμέλεια των καθηγητών Γιώργου Αθαναϊλίδη, Αργύρη Ηλιά-
δη και των μαθητών/τριών Ρεβέκκας Βαϊοπούλου, Βάσιας Βαΐτση, Αλίκης Βασιλάκου, Αικατερίνης 
Κλέτσιου, Αποστολίας Κοντού, Κωνσταντίνας Κυριτσοπούλου, Βυσσαρίωνος Καλυβιώτη, Βασίλη 
Τσίντζου. 
- 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Κωνσταντίνας Μακρή, του καθηγητή 
Αλέξανδρου Κατσάρα και των μαθητών Παύλου Μαντζιάρη, Βάιου Μίσσα, Χαράλαμπου Μπάλλα, 
Κέβιν Ντέντα, Ντενίς Ρούστα, Κωνσταντίνου Τσιαμαντά, Απόστολου Χατζηγεωργίου.  
- 2ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Σοφίας Κατσιαούνη και των μαθη-
τών/τριών Ιωάννας-Μαρίας Αδάμου, Μαρίας Αργύρη, Αλέξανδρου Θεόκτιστου, Τατιάνας Καγιά, 
Νικολάου-Στυλιανού Κοτρώτσιου, Άντζελας Μπουζάνι, Σοφίας Νικολάκου, Ιωάννη Παπαϊωάννου. 
- 2ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας (Τομέας Γεωπονίας), με την επιμέλεια των καθηγητριών Νίκης Βαβλιάρα, 
Αναστασίας Ζερβουδάκη, Μαρίας Θάνου, Σουλτάνας Κάλφα και των μαθητών/τριών Μαρίας Αλα-
σωνίτη, Αφροδίτης Αντωνίου, Σεραφείμ Αποστόλου, Δέσποινας Βακουφτσή, Γεωργίας Βαρλάγκα, 
Έλλης Γκοζίνα, Βάγιας Ζαράγγα, Λάμπρου Ιμπραϊμιώτη, Ειρήνης Καλογεράκη, Βάνας Καλογράνα, 
Χριστίνας Καλογράνα Ευσταθίας Κελεπούρη, Αγγελικής Κολοβού, Βάνας Κολοκύθα, Κωνσταντίνας 
Κουμαδίτη, Χαράς Κόφφα, Ανδρεάνας Κωσταρέλλου, Θωμά Λασπά, Ελένης Λιάκου, Εύης Λιαπή, 
Κωνσταντίνας Μπαντέλα, Μαρίας Μπαντέλα, Χριστίνας Μπενέκη, Λίνας Μυτελέτση, Πελαγίας 
Ομέρι, Ιωάννη Πατούνη, Σωτηρίου Πολυγένη, Κωνσταντίνου Σουτόγλου, Αθανασίου Τσιακούμη. 
- 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Κατερίνας Αντωνοπούλου και 
των μαθητών Γιάννη Μπενέκη, Γιάννη Ντανοβασίλη, Φώτη Ρέτζιου. 
- Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευ-
τικών Αριστείδη Γκάτση, Λεωνίδα Κάσσου, Σεραφείμ Μπίτσιου και Ιωάννη Ντελή. 
 μουσική από το: 
- Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητών Άγγελου Παλαπέλα, Ηλία Παππά 
και των μαθητών Τηλέμαχου Μακρυγιάννη, Ηλία Παλαπέλα, Βασίλη Τουλάκη, Ανδρόνικου Τρούκη. 

 

στο εργαστήριο του Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε: 
 διαδραστική διδασκαλία για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες από τον: 
- Ηλία Καλογήρου, Φυσικό / Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Ηλείας 
με θέμα: «Αιχμαλωτίζοντας το νου και την καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου». 
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν οι: Αικατερίνη Αντωνοπούλου (Φυσικός / 1ο Εσπερινό Ε-
ΠΑΛ Καρδίτσας), Χαράλαμπος Αργύρης (Χημικός / 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας), Βασίλειος Βασιλείου (Φυ-
σικός / 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), Νικόλαος Βασιλείου (Μαθηματικός / Διευθυντής στο 1ο ΕΠΑΛ 
Μουζακίου), Αριστείδης Γκάτσης (Φυσικός / αποσπασμένος στο ΕΚΦΕ Καρδίτσας), Βίκυ Ζαφειρίου 
(Χημικός / Γυμνάσιο Λεονταρίου), Μαρία Ζησοπούλου (Χημικός / 5ο ΓΕΛ Καρδίτσας), Σωτήριος 
Ζωγράφος (Φυσικός / 5ο ΓΕΛ Καρδίτσας), Θωμάς Καραγεώργος (Φυσικός / 4ο ΓΕΛ Καρδίτσας), 
Βασιλική Καραμήτρου (Χημικός / 1ο ΕΠΑΛ Σοφάδων), Δήμητρα Καραμπέρη (Χημικός / 1ο Γυμνά-
σιο Μουζακίου), Νίκη Κάσσου (Φυσικός / ΓΕΛ Λεονταρίου), Αλέξανδρος Κατσάρας (Φυσικός / 1ο 
ΕΠΑΛ Καρδίτσας), Σοφία Κατσιαούνη (Χημικός / 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας), Βασιλική Κόγια (Χημικός 
/ 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), Κωνσταντία Μακρή (Φυσικός / 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας), Χρήστος Μαρ-
κούτης (Βιολόγος / Διευθυντής στο 4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), Σεραφείμ Μπίτσιος (Φυσικός / Υ-
πεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας), Χρήστος Παγώνης (Φυσικός / Γυμνάσιο-Λ.Τ. Μητρόπολης), Ελευθε-
ρία Παππά (Φυσικός / 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), Νίκη Ποταμίτου (Χημικός / Υποδιευθύντρια στο 
1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), Παναγιώτης Σύρρος (Φυσικός / 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας), Δημήτριος Τζια-
τζιάφης (Γεωλόγος / 2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), Ελπινίκη Τσούκη (Χημικός / 4ο ΓΕΛ Καρδίτσας), 
Γεώργιος Φιλίππου (Πληροφορικής / Διευθυντής στο ΓΕΛ Μουζακίου), Ελένη Ψύχα (Χημικός / 
Γυμνάσιο-Λ.Τ. Μητρόπολης). 
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Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015,  
 

στο εργαστήριο του Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, πραγματοποιηθήκαν: 
 διαδραστικές διδασκαλίες για μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους από τον: 
- Ηλία Καλογήρου, Φυσικό / Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Ηλείας 
με θέμα: «Αιχμαλωτίζοντας το νου και την καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου». 
Οι συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικοί ήταν οι:  
- 1η ομάδα: Βάιος Μίσσας, Χαράλαμπος Μπάλλας, Παναγιώτης Νταράλας, Κέβιν Ντέντα, Σωτήριος 
Ντουράκης, Ντένις Ρούστα, Απόστολος Σταφυλάς (από το 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας με συνοδό καθη-
γητή τον Αλέξανδρο Κατσάρα), Παρασκευή Γιάτσιου, Βαΐα Ιακωβάκη, Σαββούλα Κερασιώτη, Πα-
ναγιώτα Μάη, Ιωάννης Μπουντόλος, Δημήτριος Πολυγένης, Κωνσταντίνος Σούτογλου (από το 2ο 
ΕΠΑΛ Καρδίτσας με συνοδό καθηγήτρια την Ελένη Νικολάου), Νικολέττα Γιακοπούλου, Κωνστα-
ντίνος Κοτρώτσιος, Ισμήνη Κρανίτσα, Παρασκευή Λαμπροπούλου, Αίγλη Μητσιάκου, Γιώργος 
Πυργιώτης, Παύλος Σαλιαράκης (από το 1ο ΓΕΛ Καρδίτσας με συνοδό καθηγητή τον Παναγιώτη 
Τσίνα), Παντελής Ζιαζόπουλος, Ηρακλής Καραΐσκος, Ηλίας Κωνσταντίνου, Μαριάννα Μόλτσα, 
Γιώργος Σακκάς, Δημήτρης Σδρόλιας (από το 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας με συνοδό καθηγητή τον Χαρά-
λαμπο Αργύρη), Γιάννης Γώγος, Ευστάθιος Ζάχος, Δημήτρης Καπράνας, Αγησίλαος Παπαευθυμί-
ου (από το 5ο ΓΕΛ Καρδίτσας με συνοδό καθηγητή τον Σωτήριο Ζωγράφο). 
- 2η ομάδα: Γεωργία Κουτσιούμπα, Ηλίας Λιάχανος, Μίλτος Λιάχανος, Αναστασία Μουσίτσα, Θώμη 
Παπαβασιλείου, Γιώργος Σπυρόπουλος, Χρυσοβαλάντω Τζέμου (από τις Λυκειακές Τάξεις Ιτέας 
με συνοδό καθηγήτρια την Έλλη Βυτινιώτου), Εύη Αδάμου, Αγορίτσα Καλαμπαλίκη, Ευδοξία Κου-
τσιούμπα, Αναστάσης Μπούχρας, Ηρώ Σαλιά, Ανδρονίκη Σανιδά, Σοφία Ullah (από το ΓΕΛ Λεο-
νταρίου με συνοδό καθηγητή τον Δημήτριο Παπαïωάννου), Δημήτριος Ράγιας (από το ΓΕΛ Παλα-
μά), Χριστίνα Αρχοντή, Αναστάσης Βρόντος, Μαρία Γκάτση, Νίκη Κωστοπούλου, Νίκος Κολοβός, 
Κωνσταντίνα Μπούρα, Σεραφείμ Παπαγεωργίου, Πρεσβεία Πούλιου (από το 2ο ΓΕΛ Καρδίτσας με 
συνοδό καθηγητή τον Αναστάσιο Αθανασόπουλο), Πρεσβεία Δραμαλή, Ελευθερία Γκορτσά, Ελένη 
Κατσιούλη, Λευκοθέα Καρανάσιου, Μυρτώ Κωστή, Παναγιώτα Λέκκα, Όλγα Μονάντερου, Χαρί-
κλεια Παλαμιώτη, Άννα Φαλούτσου (από το 4ο ΓΕΛ Καρδίτσας με συνοδούς καθηγητές τους Σταύ-
ρο Μιχάλη και Γεώργιο Παράσχη), Μάνος Καραουλάνης, Βασίλης Κορομπίλιας, Παύλος Παπαν-
δρέου, Άννα Χαρχαλιώτη (από το 5ο ΓΕΛ Καρδίτσας με συνοδό καθηγητή τον Σωτήριο Ζωγράφο), 
Ιωάννης Ντελής (Δάσκαλος - Φυσικός / αποσπασμένος στο ΕΚΦΕ Καρδίτσας). 
- 3η ομάδα: Βασιλική Δημουλά, Άννα Καλπία, Δέσποινα Δερβένη, Κωνσταντίνος Τσιουτσιουρής, 
Ιωάννης Σταμούλης (από το Γυμνάσιο Σοφάδων), Μιχαήλ Κακάβας, Ευριπίδης Καραμήτσιος, Δα-
μιανός Λυμπερόπουλος, Γεώργιος Πολυχρονιάδης (από το 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας με συνοδό κα-
θηγητή τον Βασίλειο Βασιλείου), Δημήτριος Αθανασούλας, Ισίδωρος Πατραμάνης, Σωτηρία Τσιώ-
να, Δημοσθένης Σελλούντος (από το 2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), Θεοδώρα Σύρρου, Σπυρίδων Στάι-
κος, Αικατερίνη Τσατσαρώνη, Αλεξάνδρα Χαντζιάρα (από το 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας με συνοδούς 
καθηγήτριες τις Βασιλική Κόγια και Ασπασία Σκόνδρα), Χάρης Ανυφαντής, Μάρθα Γκορίλα, Ηλιά-
να Καλαμάτα, Εύα Μόσχου, Μαρία Μπαλωμένου, Δημήτρης Φαλούτσος (από το 4ο Γυμνάσιο Καρδί-
τσας με συνοδούς καθηγήτριες τις Μαρία Αλεξίου και Ευφροσύνη Κύρκου), Ευάγγελος Βασιλόγαμ-
βρος, Ιωάννα Κουκόσια, Μαρία-Θεοδώρα Κρόκη, Κωνσταντίνα Ράπτη, Αλέξιος Σπυρίδης (από το 
5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας με συνοδό καθηγήτρια την Αθηνά Χαρσούλα), Γεώργιος Δερβέναγας, 
Ευάγγελος Κάσσος, Ζαχαρένια Λέκκα, Αρετή Μαλλιαρού (από το 6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας με συνο-
δούς καθηγήτριες τις Ελένη Αλεβίζου και Δήμητρα Κορδέλλα). 
 

στην αίθουσα της Π.Ε.Δ. Καρδίτσας, πραγματοποιηθήκαν:  
 ομιλίες από τους: 
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- Αντώνη Ντάνη, Χημικό / Υπεύθυνο ΚΠΕ Μουζακίου, με θέμα: «Υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία 
και η τρύπα του όζοντος». 
- Ηλία Καλογήρου, Φυσικό / Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Ηλείας, με θέμα: «Αιχμαλωτίζοντας το νου και την 
καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου». 
- Άγγελο Κορκή, Χημικό MSc / Συνεργάτη ΕΚΦΕ Τρικάλων, με θέμα: «Ηλιακή ακτινοβολία και το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου». 
 

Την Πέμπη 7 Μαΐου 2015,  
 

στο αμφιθέατρο του Γενικού Λυκείου Μουζακίου, πραγματοποιήθηκε: 
 διαδραστική διδασκαλία για μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους από τον: 
- Ηλία Καλογήρου, Φυσικό / Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Ηλείας 
με θέμα: «Αιχμαλωτίζοντας το νου και την καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου». 
Οι συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικοί ήταν οι: Βασίλειος Αθανασίου, Άγγελος Αναστασίου, 
Μαρία Ανδρέου, Λευκοθέα Αργυρίου, Βασίλης Βάιος, Νικόλαος Γάκιας, Ιωάννης Γιώτας, Δέσποι-
να Ευθυμίου, Νικόλαος Καλαμπόκας, Χρίστος Καλεσιάκης, Θωμάς Καλλιάρας, Χρυσούλα Καραδήμα, 
Βασίλειος Καυκούλας, Χρυσόστομος Κίσσας, Ιωάννης Κωνσταντάκος, Μαρία Λέντζα, Άγγελος 
Μπαλατσούκας, Οδυσσέας Παναγιωτίδης, Γεώργιος Παπακώστας, Ειρήνη Πλιάκου, Αλεξάνδρα 
Πολίτη, Νικόλαος Σύρος, Θεοδώρα Τρίψα, Νικόλαος Τσιώλης, Ισμήνη Φιλίππου, Φίλιππος Χαλί-
λης (από το ΓΕΛ Μουζακίου), Μιλτιάδης Αλεξίου, Μαρία Βέις, Κωνσταντίνος Ισλαμάι, Στέργιος 
Ματρακούκας, Νικόλαος Ντούφας, Νικόλαος Ράιος (από το ΕΠΑΛ Μουζακίου με συνοδό καθηγή-
τρια την Λαμπρινή Γκαγκά), Ελένη Αναστάση, Κωνσταντίνα Αναστάση, Αλεξάνδρα Ανυφαντή, Μα-
ρία Κατσαρού, Βασιλική Κοτσώνη, Λεωνίδας Μαντζιάρας, Νικηφόρος Αποστολόπουλος (από το 
Γυμνάσιο Μουζακίου). 

 

στο Γενικό Λύκειο Μουζακίου, πραγματοποιηθήκαν: 
 πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές από τα: 
- Νηπιαγωγείο Αγναντερού, με την επιμέλεια των νηπιαγωγών Βασιλικής Δημακοπούλου, Ελένης 
Παπαγιάννη, Ειρήνης Παπαπαναγιώτου και των νηπίων και προνηπίων Ευαγγελίας Γκουρμπαλιώ-
τη, Εύας Επιτροπίδη, Μαρίας Θανασάκη, Ειρήνης Ιακωβάκη, Ευαγγελίας Καλλιάρα, Γεωργίου Κιά-
κα, Κλεοπάτρας Μπέκου, Στέφανου Ντόντου, Φωτεινής Αικατερίνης Παπαευθυμίου, Ραφαήλας 
Παπακώστα, Γρηγορίου Παπακώστα, Ηλιάνας Παπαπαναγιώτου, Αγγελικής Παππά, Ζωής Σα-
πουνά, Αναστασίας Τσιχτή. 
- Νηπιαγωγείο Βατσουνιάς, με την επιμέλεια της νηπιαγωγού Κρινιώς Σταύρου και των νηπίων και 
προνηπίων Μαργαρίτας Βόμβρα, Βιργινίας Γραββάνη, Μαρίας-Αγορής Κελεπούρη, Γεωργίας Λιό-
λιου, Μικέλ Μπακίου, Ελισάβετ Πατσιαούρα, Σωτηρίου Πλιάκου, Ελένης–Δήμητρας Ταμπάκου, 
Κωνσταντίνου Ταμπάκου. 
- Νηπιαγωγείο Δρακότρυπας, με την επιμέλεια της νηπιαγωγού Θεοχαρίας Χασιώτη και των νη-
πίων και προνηπίων Σωτήρη Αθανασίου, Χριστίνας Αθανασίου, Ελένης Παπαγεωργίου, Χρήστου 
Σάχλα, Γεωργίου Σκυλογιάννη. 
- Νηπιαγωγείο Μαγούλας, με την επιμέλεια των νηπιαγωγών Μαρίας Μαλέτσικα, Σοφίας Σδρόλια 
και των νηπίων και προνηπίων Άννας Ακρίβου, Άννας-Μαρίας Ακρίβου, Φώτη Αργυρίου, Αναστα-
σίας Βαΐτση, Παναγιώτη Καλλιάρα, Αικατερίνης Κανιούρα, Μάριου Μπαχλά, Λάμπρου Μπενέκη, 
Αλεξάνδρας Πιπέρη, Βαΐας Σπανού, Ευάγγελου Τάτσιου, Ευαγγελίας Τσέλιου. 
- Νηπιαγωγείο Φαναρίου, με την επιμέλεια της νηπιαγωγού Ουρανίας Κουκουράβα και των νηπίων 
Όλγας Καλλιώρα, Άγγελου Νούκα, Αθανασίας Τρέμου.  
- 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, με την επιμέλεια των δασκάλων Αντωνίας Γιαννακούλα, Νικο-
λάου Μπαντή και των μαθητών/τριών Θωμά Αργύρη, Θεοδώρας Αργυρίου, Βασιλικής Βασιλού, 
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Ευσταθίας Βόμπρα, Χρυσάνθης Βόμπρα, Δημητρίου Δουμανά, Κλάιντι Ισουφάι, Λάζαρου Καλαμπα-
λίκη, Μαρίνας Καντερέ, Κωνσταντίνου Καραφέρη, Σταύρου Κατσαρού, Ασημίνας Κατσίκη, Κωνστα-
ντίνου Κατσίκη, Μάριου Κλάρα, Μαρινέλας Κοντέλι, Ευαγγελίας Κριπούρη, Παναγιώτη Κωλέττα, 
Μαριάννας Κωστάκη, Δημητρίου Λάμπρου, Δήμητρας Μαγκούτη, Αικατερίνης Μανίκα, Κων/νου-
Δημητρίου Μανίκα, Βασιλείου Μίχου, Αργύρη Μπαρμπαρούση, Νίκου Νάκου, Μαρίας Ντάλλη, Άν-
νας Παλαμά, Αλεξάνδρας Παραπραστανίτη, Κωνσταντίνου Πάττα, Γιούλιο Ραπάι, Θωμά Ραπάι, 
Άννας-Μαρίας Ρίνη, Έντι Σαλιάι, Γιώργου Σάλτη, Χρήστου Τάλλα, Μαρίας Τριχιά, Ζωής Τρυφέρη, 
Θωμά Τσιούνη, Απόστολου Τσιώλη, Στέλλας Φλώτσιου, Κατερίνας Χασιώτη. 
- 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, με την επιμέλεια των δασκάλων Θωμά Καλαμπαλίκη, Αχιλλέα 
Παράσχη και των μαθητών/τριών Στυλιανού Αποστολόπουλου, Ηλία Αρχιμανδρίτη, Κων/νου Βρα-
τσίστα, Χρήστου Γκαραβέλα, Χρήστου Γκέκα, Δημήτρη Γρηγορίου, Ανάργυρου Δραγούτσου, Από-
στολου Θανασιά, Βασιλικής Καλλιώρα, Κων/νου Καλλιώρα, Σοφίας Καρκανιά, Ευαγγελίας Κατσα-
ρού, Νεφέλης Καυκούλα, Γεωργίου Κοτσώνη, Γεωργίου Κούτσικου, Αλεξάνδρας Κωστοπούλου, 
Γρηγορίου Μιαρίτη, Βαρβάρας Μπουροζίκα, Κων/νας Παπαρούνα, Στυλιανής Ρίνη, Χρήστου Σα-
λούστρου, Φωτεινής Σαργιώτη, Χρυσαυγής Σκέντου, Ηλία Σουλιώτη, Παναγιώτη Στεργιούλη, Α-
ρετής Υφαντή, Ευθυμίας Φωτίου, Κων/νου Χασιώτη. 
- Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού, με την επιμέλεια των δασκάλων Παναγιώτη Τριανταφύλλου, Σω-
τηρίου Τσιμπούκα και των μαθητών/τριών Αθανασίας Αγγελούση, Βασιλικής Αγγελούση, Άννας-
Ζαχαρούλας Απάλλα, Αικατερίνης Γκουλιώνη, Χριστίνας–Θεοδώρας Γκουλιώνη, Άννας–Φωτεινής 
Γκουρμπαλιώτη, Ευάγγελου Γκουρμπαλιώτη, Στυλιανού Καρανίσα, Εντουάρτ Κότσι, Κωνσταντίνου 
Μίχου, Απόστολου Ντόντου, Στεφανίας Ξώλια, Δημητρίου Πάντου, Αντωνίας Παπαγεωργίου, Ε-
λένης-Άννας Παπακώστα, Αλέξανδρου Παπαπαναγιώτου, Άννας–Ρωσίκας Παπαπαναγιώτου, Μι-
μόζα Σούλκο, Αικατερίνας-Μελίνας Τέγα, Μαρίας Τζιουβάρα, Ισμήνης Τζήντρου, Ευαγγελίας Τζι-
αμαλή, Γεωργίας-Ειρήνης Τόλου, Αθανασίας Τσιαφίτσα, Νικολέτας Χαντζιάρα, Γεωργίας Χαχάμη, 
Κωνσταντίνας Χρίστη. 
- Δημοτικό Σχολείο Δρακότρυπας, με την επιμέλεια της δασκάλας Κωνσταντίας Κωνσταντάκου και 
των μαθητών/τριών Νίκου Αθανασίου, Σπυριδούλας Αθανασίου, Κωνσταντίνας Κωνσταντάκου, 
Πετρούλας Κωνσταντάκου, Γιώργου Κωστάκη, Ελπίδας Κωστάκη, Λάμπρου Μπούρμπου, Σοφίας 
Παπαγεωργίου, Στέφανου Σάχλα, Θωμά Σκυλογιάννη, Γιώργου Τσιουρή, Ευελίνας Τσιουρή, Διο-
νύση Τσιρογιάννη, Θοδωρή Χαρίση. 
- Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας, με την επιμέλεια των δασκάλων Λεωνίδα Δημητρόπουλου, Θωμά 
Τσιρέπα και των μαθητών/τριών Ελένης Γαλάνη, Στυλιανής Γαντζούλα, Αγαθής Καλαντζή, Κων-
σταντίνας Καλλιάρα, Κωνσταντίνου Μάγγου, Μελίντας Μάρτου, Αναστασίας Μετάι, Κλεβίσα Μπαλ-
λίου, Ευάγγελου Μπαχλά, Δέσποινας Μπέκου, Βίλμας Μπουκάτσι, Δημήτρη Παπακώστα, Θεοδόση 
Παύλου, Κωνσταντίνου Πλιάκα, Ανδρέα Ταμπάκου, Σέφκιετ Τσέλα, Αποστόλου Φιλίππου. 
- Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου, με την επιμέλεια των δασκάλων Δημητρίου Ντόβα, Νικολάου 
Οικονόμου και των μαθητών/τριών Κρυσταλλίας Βαϊοπούλου, Γεωργίας Βαϊράμη, Δέσποινας Βαϊ-
ράμη, Φωτίου Γάκια, Βάγιας Γεωργούλα, Αντώνη Γκέκα, Αθανάσιου Γκινή, Βασιλικής Δεληγιάννη, 
Παρασκευής Ευαγγέλου, Ευσταθίας Ζαχαρού, Αριστοτέλη Κάμπα, Νεκταρίας Κατσίκη, Παρα-
σκευής Κωστάκη, Κων/νου Κωστόπουλου, Δημητρίου Λιάρου, Κων/νας Λιάρου, Ιωάννη Μπούρα, 
Σαϊμίρ Μπράτσια, Ηλία Παπαϊωάννου, Σοφίας Πάτα, Ιωάννας Πάτρα, Αναστασίου Σάλτα, Αντιγό-
νης Σάλτα, Προκόπιου Σκρέτα, Ελπίδας Σταυρακίδου, Αλέξανδρου Ταμπάκου, Κων/νου Τριαντα-
φύλλου, Ιωάννας Τσιατσού, Αγγέλου Φιλίππου, Ευαγγελίας Χαλκιά, Αναστάσιου Σιλιά, Κων/νου 
Σιλιά, Κων/νας Χαρίση, Ζωής Χούτου. 
- 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου, με την επιμέλεια των καθηγητριών Δήμητρας Καραμπέρη, Ιφιγένειας 
Τριχιά, του καθηγητή Βάιου Μπάγκου και των μαθητών/τριών Αργύρη Αθανασίου, Νταιάνας Αλε-
ξίου ,Κων/νας Αλιράι, Ελένης Αναστάσι, Κων/νας Αναστάσι, Ευταξίας Αντωνίου, Κωνσταντίνου 

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


Περιεχόμενα – Πρόλογος – Περιγραφή Εκδήλωσης και Συμμετέχοντες - Πρόγραμμα 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 13 

Βρατσίστα, Σπύρου Γάκια, Πελαγίας Γαλαζούλα, Ορέστη Γάκια, Μαργαρίτας Γιώτη, Κων/νου Γκα-
ραβέλα, Δημητρίου Γκίκα, Ανδριάνας Γκράβα, Ανδρέα Γρηγορίου, Βάσως Γρηγορίου, Ευρυδίκης 
Δημητρίου, Ελευθερίας Δραγούτσου, Αποστόλη Ευθυμίου, Γιάννη Ζήση, Αποστόλη Θανασιά, Λά-
ζαρου Καλαμπαλίκη, Άρτεμις Καλογερογιάννη, Γεωργίας Καραβίδα, Δήμητρας Καραβίδα, Μαρίας 
Κατσαρού, Εβελίνας Καυκούλα, Σεμπάστιαν Κερτσόβα, Ελεάνας Κοσμά, Βίκης Κοτσώνη, Ηλιάνας 
Κοτσώνη, Ρούλας Κωλέττα, Ζωής Κωτούλα, Γεώργιου Κωτσού, Μαριάννα Κωτσού, Δημήτριου 
Κώττη, Μαρίας Λαζάρου, Ελευθερίου Λιάσκου, Άγγελου Μαγαλιού, Κων/νου Μαγαλιού, Αικατερί-
νης Ματρακούκα, Γεωργίας Ματρακούκα, Ηλία Μπρέλλα, Αικατερίνης Νασιώκα, Ελπίδας Νούκα, 
Ανέτας Ντίκα, Παναγιώτη Παλαμά, Νίκου Παπαρούνα, Γεωργίας Παπουτσή, Κων/νου Πατούλια, 
Ασπασίας Πάττα, Γεωργίου Πάττα, Ζωής Πολίτη, Αλέξανδρου Πούλιου, Ιφιγένειας Ρίνη, Ουρανί-
ας Ρίνη, Ευαγγελίας Σαργιώτη, Αναστασίας Σακαρίκου, Παντελή Σέμπρου, Γιώργου Σκέντου, Σο-
φίας Σουλιώτη, Γεώργιου Στεργιούλη, Κων/νου Τάχου, Ραφαηλίας Τάχου, Ευάγγελου Τζάλλα, Θε-
οδώρας Τόλου, Δημήτριου Τριανταφύλλου, Βασιλικής Τριχιά, Κωνσταντίνας Τσίγκα, Μαρίας–
Κων/νας Τσίγκα, Ντανιέλας Τσιόκου, Μαρίας Τσιτσώνη, Ευαγγελίας Τσιώλη, Αναστασίας Χαλίλη, 
Ραφαήλ Χαντούμη, Αθηνάς Χριστοδούλου, Ανδρονίκης Χύτα, Ιωάννη Χύτα, Λάζαρου Ψυλλιά. 
- Γυμνάσιο Μαγούλας, με την επιμέλεια των καθηγητών Γεωργίου Καραμπέκου, Λεωνίδα Κάσσου 
και των μαθητών/τριών Χαράλαμπου Αγγελάκη, Ελένης Αναγνωστοπούλου, Δημήτρη Αντωνίου, 
Αγγελικής Γκόλια, Ευθύμη Γκόλια, Παναγιώτη Γούλα, Γιώργου Καλυβιώτη, Γκέντιαν Κότσι, Θεμι-
στοκλή Λίτσιου, Αικατερίνης Μασούρα, Αικατερίνης Μισδανίτη, Κυριακής Μπανάσιου, Νικολέτας 
Παπαγιαννάκη, Μαρίας Παπαζήση, Κωνσταντίνου Παπακώστα, Ελπίδας Παπαπαναγιώτου, Μαρί-
ας Πετσινού, Μαρίας Πίσσα, Κλέιντα Σκούρα, Έντζη Τοπάζη, Αναργυρής Τσοπανίδη, Κωνσταντί-
ας Χαντζιάρα. 
- Γενικό Λύκειο Μουζακίου, με την επιμέλεια των καθηγητών Αποστόλου Ευθυμίου, Θωμά Καλα-
μπαλίκη και των μαθητών/τριών Βασίλειου Αθανασίου, Άγγελου Αναστασίου, Μαρίας Ανδρέου, 
Παναγιώτας Ανυφαντή, Ευσταθίας Αργύρη, Λευκοθέας Αργυρίου, Βασίλη Βάϊου, Φωτεινής Βασι-
λού, Νικόλαου Γάκια, Ελισάβετ Γεωργούλα, Αντιγόνης Γιάννη, Ιωάννη Γιώτα, Ελένης Δεληγιάννη, 
Ηλία Διαμαντή, Δέσποινας Ευθυμίου, Αλέξανδρου Καλαμπόκα, Νικόλαου Καλαμπόκα, Χρίστου Κα-
λεσιάκη, Θωμά Καλλιάρα, Θεοδώρας Κάντζιου, Χρυσούλας Καραδήμα, Βασίλειου Καυκούλα, Χρυσό-
στομου Κίσσα, Χριστίνας Κοθώνα, Ιωάννη Κωνσταντάκου, Ζωής Κωτούλα, Μαρίας Λέντζα, Άγγε-
λου Μπαλατσούκα, Οδυσσέα Παναγιωτίδη, Σοφίας Πάνου, Γεώργιου Παπακώστα, Ειρήνης Πλιά-
κου, Αλεξάνδρας Πολίτη, Νικόλαου Σύρου, Ρίτσας Τόλου, Θεοδώρας Τρίψα, Ελένης Τσιτσώνη, 
Νικόλαου Τσιώλη, Ισμήνης Φιλίππου, Φίλιππου Χαλίλη.  
- 1ο ΕΠΑ.Λ. Μουζακίου, με την επιμέλεια των καθηγητριών Λαμπρινής Γκαγκά, Μαρίας Φραγκου-
λάκη, του καθηγητή Δημοσθένη Σουλιμέτση και των μαθητών/τριών Μαρίας Βέϊς, Ιωάννη Βλασ-
σόπουλου, Κωνσταντίνου Γρηγορίου, Γεωργίου Γκρέκα, Ευαγγέλου Ευαγγέλου, Παναγιώτας Ευ-
σταθίου, Αλέξανδρου Ζήση, Φατιόν Ισλαμάϊ, Αθανασίου Καινούργιου, Παντελή Καλογερογιάννη, 
Ελευθέριου Κατσόγιαννου, Γεωργίου Κωστάκη, Πέτρου Μακρυγιάννη, Στέργιου Ματρακούκα, Η-
λιάνας Νάκου, Κωνσταντίνας Νάκου, Νικολάου Ντούφα, Κωνσταντίνου Παναγόπουλου, Αθανασίου 
Παπαγεωργίου, Άννας-Μαρίας Παππά, Θωμά Πλακιά, Χρυσοστόμου Ρίνη, Ελένης Σουλιώτη, Αν-
θής Τίγκα, Στυλιανού Τίγκα, Μαρίας Τσεκούρα, Σωτήριου Φρύδα. 
- Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μουζακίου, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών 
Στέλλας Ζαμπάλου, Αντώνη Ντάνη, Ευαγγελίας Παπαδημητρίου, Δημητρίου Σπυρόπουλου. 
- Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευ-
τικών Αριστείδη Γκάτση, Λεωνίδα Κάσσου, Σεραφείμ Μπίτσιου και Ιωάννη Ντελή. 
 μουσική από το: 
- Γενικό Λύκειο Μουζακίου, με την επιμέλεια των μαθητριών Χιόνας Καλαμπαλίκη, Σοφίας Πάνου, 
Αγορίτσας Τόλου, Θεανώς Χαρίση. 
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Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση 
- στην Καρδίτσα:  
η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Ελένη Αναστασοπούλου, ο Διευθυντής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Θωμάς Καρανίκας, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Καρδίτσας κ. Έφη Μητσιάδη, η Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Καρδίτσας-
Τρικάλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Πασχαλίνα Κόζυβα, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης κ. Θωμάς Κοτοπούλης και κ. Αικατερίνη Καραγκούνη, η Σχολική Σύμβουλος 
Προσχολικής Αγωγής κ. Ευαγγελία Παπαδημητρίου, ο Υπεύθυνος Εργαστηριακού Κέντρου Φυσι-
κών Επιστημών Ηλείας κ. Ηλίας Καλογήρου, ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτρο-
πής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας κ. Ιωάννης Γεννάδιος, ο εκπρόσωπος του 
Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων π. Παναγιώτης Καλλιώρας και πολλοί Διευθυ-
ντές Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως επίσης και εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
- στο Μουζάκι: 
η Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Καρδίτσας-Τρικάλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. 
Πασχαλίνα Κόζυβα, η Σχολική Σύμβουλος της 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης κ. Αναστασία Φακίδου και όλοι οι Διευθυντές των Σχολείων που υπάγονται στο Δή-
μο Μουζακίου καθώς και πλήθος εκπαιδευτικών και μαθητών. 

 
Σημαντική συμβολή στην εκδήλωση είχαν ο Διευθυντής του 2ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας 

κ. Γεώργιος Λίτσιος, ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας κ. Βασίλειος Γαλάνης, η Διευθύ-
ντρια του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας κ. Αγγελική Τρυφέρη και ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου 
Μουζακίου κ. Γεώργιος Φιλίππου, που φιλοξένησαν με τον καλύτερο τρόπο την εκδήλωση στα 
σχολεία τους, επιλύοντας όλα τα ανακύπτοντα προβλήματα και προσφέροντας την καλύτερη δυνα-
τή φιλοξενία σε επισκέπτες και συμμετέχοντες στην εκδήλωση.  
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Το πρόγραμμα της εκδήλωσης  
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Παρουσιάστηκαν στην Καρδίτσα 
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22ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας 
 
Πρόγραμμα: «Φως και χρώμα» 
{«καὶ εἶπεν ὁ Θεός·γενηθήτω φῶς·καὶ ἐγένετο φῶς.» / Παλαιά Διαθήκη – Γένεσις - 
«Μυριάδες στόματα φωνάζουνε και σε καλούν. 
Έλα λοιπόν από την αρχή να ζήσουμε τα χρώματα» / Οδυσσέας Ελύτης – Προσανατολισμοί -} 

  
Σκοπός και στόχοι: Να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και την ανακάλυψη μέσα 
από τη συνεργατική μάθηση. Να εμπλουτίσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους 
σχετικά με τα χρώματα. Να αυτενεργούν, να πειραματίζονται, να ακολουθούν οδηγίες και να επα-
ναλαμβάνουν διαδικασίες με τη μέθοδο της αυτοκαθοδήγησης. Ανάπτυξη κατανόησης του φαινομέ-
νου ανάλυση-σύνθεση του φωτός. Μάθηση μέσα από την πράξη. Εκμετάλλευση φυσικής περιέργει-
ας των παιδιών. Καλλιέργεια δεξιοτήτων επιστημονικής σκέψης μέσω της παρατήρησης, της συλ-
λογής δεδομένων, της υπόθεσης, του ελέγχου υποθέσεων και του συμπεράσματος. 
Σύντομη περιγραφή δραστηριοτήτων 
Γλώσσα και παιδί: Εκτός από σύνθεση χρωμάτων, κάναμε και σύνθεση λέξεων μέσα από τα 
γλωσσικά παιχνίδια (πορτοκαλί και κίτρινο: πορτοκαλοκίτρινο, πράσινο και κίτρινο: πρασινοκίτρι-
νο, κ.τ.λ.). Ζητήσαμε από τα παιδιά να φανταστούν ένα αντικείμενο: κόκκινο σαν … το κεράσι (ντο-
μάτα, καρπούζι), κίτρινο σαν … το λεμόνι (μπανάνα, ανανάς, ήλιος), πράσινο σαν … το αγγούρι 
(χορτάρι, κολοκύθι, σπανάκι) κ.ο.κ. 
Μαθηματικά: Μέσα από τις λέξεις των χρωμάτων ανακαλύψαμε ρυθμούς και μουσική. Χτυπήσαμε 
παλαμάκια τις λέξεις των χρωμάτων και τις ταξινομήσαμε ανάλογα με τον αριθμό των χτυπημά-
των. 1= μπλε, ροζ, μοβ, 2= καφέ, άσπρο, μαύρο, 3= κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, 4=πορτοκαλί.  
Χτυπήσαμε γρήγορα, αργά, σιγά και δυνατά. Τα πόδια μας, τα χέρια μας, τα δάχτυλά μας. 
Με τη βοήθεια των μπαλονοαυγών και των μπαλονοφωλιών γνωρίσαμε τα μοτίβα. Τοποθετήσαμε 4 
στεφάνια (μπαλονοφωλιές) από 4 διαφορετικά χρώματα, μπλε-πράσινο-κίτρινο-κόκκινο. Μέσα στα 
στεφάνια τοποθέτησε κάθε παιδί το αντίστοιχο χρώμα μπαλόνι (αυγό). Αποτυπώσαμε αυτή την 
ακολουθία στο χαρτί και μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές και δημιουργήσαμε ένα μοτίβο. 
- Μετρήσαμε τα χρώματα του ουράνιου τόξου. 
Μελέτη περιβάλλοντος. Φυσικές Επιστήμες:  
- Μίξη χρωμάτων. 
- Γυαλιά με χρωματιστές ζελατίνες. 
Με τα χρωματιστά γυαλιά τα παιδιά βλέπουν όλα τα πράγματα γύρω τους κόκκινα, μπλε, κίτρινα, 
γιατί περνώντας το φως από τις χρωματιστές ζελατίνες αλλάζει χρώμα, ανάλογα με το χρώμα της 
ζελατίνας, η οποία απορροφά όλα τα χρώματα και αφήνει να περάσει μόνο το κόκκινο η κόκκινη, το 
πράσινο η πράσινη, κ.τ.λ. 
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- Ανάλυση του φωτός σε cd: φωτίζοντας τα cd βλέπουμε όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου.  
Το φως αναλύεται στα χρώματα της ίριδας δηλ. στο κόκκινο, το πορτοκαλί, το κίτρινο, το πράσινο 
το μπλε και το ιώδες. 
- Καλύπτουμε 3 φακούς με κόκκινη, πράσινη, μπλε ζελατίνα και φωτίζουμε μια λευκή επιφάνεια, 
φροντίζοντας οι 3 δέσμες να φωτίζουν το ίδιο σημείο. Όταν ενωθούν οι τρεις δέσμες φωτός με τα 
χρώματα τότε γίνεται σύνθεση του φωτός και προκύπτει το λευκό φως. 
- Δίσκος του Νεύτωνα. Όταν ο δίσκος περιστρέφεται γρήγορα δεν προλαβαίνουμε να δούμε όλα τα 
χρώματα. Βλέπουμε μόνο το λευκό φως που είναι η σύνθεσή τους. 
- Χρωματιστοί σεφ (πείραμα με γαρύφαλλα) – Φωτοσύνθεση 
Με το πείραμα αυτό θέλουμε τα παιδιά να κατανοήσουν μέσα από το μηχανισμό παρασκευής της 
τροφής του φυτού τη σημαντική αξία του φωτός (φωτοσύνθεση), καθώς και την επίδραση των δια-
φόρων συστατικών (π.χ. χρώμα) που μπορεί να εκλάβει το φυτό διαμέσου των αγγείων του ξυλώ-
ματος και τα αποτελέσματα που παρατηρούμε (χρωματισμός του φυτού). 
Δημιουργία Έκφραση. Εικαστικά  
- Εκφράστηκαν δημιουργικά και πειραματίστηκαν με χρώματα και υλικά (τέμπερες, λαδοπαστέλ, 
δακτυλομπογιές, κηρομπογιές, μαρκαδόρους κ.ά.) φτιάχνοντας εικαστικές δημιουργίες. 
- Ζωγράφισαν πίνακες μεγάλων ζωγράφων, και ιδιαίτερα του Wassily Kandinsky, αφού πρώτα 
τους παρατήρησαν και συγκέντρωσαν πληροφορίες από το διαδίκτυο. 
- Ζωγραφική: το τραγούδι «παίζουμε τα χρώματα» του Μανόλη. Φιλιππάκη. 
- Κατασκευή: το ουράνιο τόξου (κολλάζ). 
- Ζωγραφική: το παραμύθι «ο Έλμερ και το ουράνιο τόξο». 
- Ζωγράφισαν τις χώρες των χρωμάτων δηλ. την κοκκινοχώρα, την πρασινοχώρα, κ.τ.λ. 
- Ζωγραφική: η «μαγεία του φωτός» (Γιατί βλέπουμε ένα μήλο κόκκινο, ένα φύλλο πράσινο ή τον 
ουρανό γαλάζιο; Επειδή όταν ο ήλιος αγγίζει ένα αντικείμενο με τις επτά ακτίνες του, το αντικεί-
μενο στέλνει πίσω μία ή περισσότερες ακτίνες -το κόκκινο, το μπλε, κ.τ.λ.- και απορροφάει τις άλ-
λες που γίνονται αόρατες.) 
- Βάψαμε τα πασχαλινά αυγά χρησιμοποιώντας πολύχρωμες κορδέλες από γκοφρέ χαρτί. 
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Νηπιαγωγείο Καλλίθηρου 
 
Το νερό  
Στόχοι: Να εμπεδώσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από το νερό. Να μάθουν να ε-
ξηγούν και να ερμηνεύουν. Να κατανοούν απλές μορφές της μεταφορικής χρήσης των λέξεων, 
συμμετέχοντας σε παιχνίδια λέξεων. Να μάθουν να συνεργάζονται, να αλληλεπιδρούν και να αυτε-
νεργούν. Να αναγνωρίζουν τις βασικές εκδοχές του γραπτού λόγου, να συνειδητοποιήσουν ότι οι 
διαφορετικές μορφές λόγου μεταφέρουν μηνύματα (π.χ. αφίσα) με διαφορετικό τρόπο η καθεμιά και 
για κάποιο σκοπό. Να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική διάσταση του γραπτού λόγου. Να κατα-
νοήσουν τη σημασία της αφίσας και των παροιμιών ως μέσο επικοινωνίας, μεταφοράς πληροφοριών 
και ως πηγή ευχαρίστησης και απόλαυσης. 
Δημιουργία αφίσας - εικαστική δημιουργία. 
Τα παιδιά δημιούργησαν μόνα τους την αφίσα «καθαρό περιβάλλον / μολυσμένο περιβάλλον», αφού 
πρώτα ενημερώθηκαν από διάφορες πηγές (περιοδικά, διαδίκτυο, βιβλία και άλλο έντυπο υλικό), 
συζήτησαν, εξέφρασαν τις απόψεις τους, αντάλλαξαν εμπειρίες και κατέληξαν στη δημιουργία της 
μέσα από ομαδούλες. 
Συζητήσαμε τον κύκλο του νερού και την αναγκαιότητα να το διατηρήσουμε καθαρό από κάθε εί-
δους μόλυνση με στόχο να ευαισθητοποιηθούν στο ζήτημα της ορθολογικής χρήσης του. 
Δημιουργία παροιμιών σχετικών με το νερό. 
Βρήκαμε παροιμίες που αναφέρονται στο νερό, τις συζητήσαμε, το κάθε παιδί εξέφρασε την άποψή 
του και τέλος καταλήξαμε στο πραγματικό νόημα που θέλει να μας μεταδώσει η καθεμία. Χωριστή-
καμε σε ομάδες, γίναμε εικονογράφοι και η κάθε ομάδα συνέθεσε τη δική της παροιμία. 
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Νηπιαγωγείο Καρδιτσομαγούλας 
 
Παιχνίδια με το φως και τα χρώματα 
Σκοπός: Μέσω απλών και κατανοητών δραστηριοτήτων να παρουσιάσουμε στα παιδιά τις θεματι-
κές ενότητες των χρωμάτων και του φωτός. Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να εντοπίσει τις αντι-
λήψεις και τις νοητικές αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τα φαινόμενα του 
φωτός και της σκιάς. 
Στόχοι: Οι στόχοι αφορούσαν δραστηριότητες από τα γνωστικά αντικείμενα που εμπεριέχονται 
στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, γλώσσα, μαθηματικά, δημιουργία και έκφραση και πληροφορι-
κή. Οι νηπιαγωγοί λαμβάνοντας υπόψη τις πρωταρχικές/προϋπάρχουσες γνώσεις των νηπίων έ-
χουν τη δυνατότητα μέσα από την οργάνωση διδακτικής παρέμβασης με ποικιλία διαθεματικών 
δραστηριοτήτων να συμβάλλoυν στην ολιστική κατάκτηση της γνώσης των νηπίων. Οι πειραματι-
σμοί, η διαλογική συζήτηση, η χρήση ποικίλου εποπτικού υλικού, οι ομαδικές κατασκευές και οι 
βιωματικές δράσεις συνέθεσαν την παιδαγωγική μας προσέγγιση. 
Γενικοί στόχοι: Να διαχωρίσουν τις πηγές φωτός σε φυσικές και τεχνητές. Η κατανόηση της δη-
μιουργίας της σκιάς και της παρεμβολής του αντικειμένου - εμποδίου μεταξύ φωτεινής πηγής και 
σκιάς. Η κατανόηση δημιουργίας της σκιάς μόνο από αδιαφανή αντικείμενα. Η κατανόηση της αλλα-
γής μεγέθους της σκιάς ανάλογα με την απόσταση του αντικειμένου από τη φωτεινή πηγή. Να ανα-
γνωρίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό χρωμάτων. Να κατανοήσουν τη σχέση που υπάρχει 
ανάμεσα στο χρώμα που φαίνεται να έχει ένα σώμα και στο φως που πέφτει πάνω του. Να μάθουν 
τα χρώματα του ουράνιου τόξου. 
 
Α. Παιχνίδια στην αυλή 

  
Β. Δραστηριότητες στην τάξη  
Αφήγηση του παραμυθιού «Η σκοτεινή πολιτεία». 
- Εικονογράφηση του παραμυθιού από τα παιδιά. 
- Ζωγραφική: «Το πορτρέτο της σκιάς μου» 
- Θέατρο σκιών: Δημιουργία δικής τους παράστασης με φιγούρες του καραγκιόζη. 

    
- Αναζητήθηκε από τη νηπιαγωγό μέσα από το διαδίκτυο τo λογισμικό «Light and Shadows» 
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/physical_processes/light_shadows/play.s
html με σκοπό να μελετήσουν τα παιδιά τη σκιά. 
- Αξιολογήθηκε το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης «Kidspiration» και μέσα από φύλλο 
εργασίας που ετοιμάστηκε από τη νηπιαγωγό, ζητήθηκε από τα παιδιά να τοποθετήσουν αντικείμε-
να στην κατάλληλη θέση, ώστε να ξεχωρίσουν αυτά που διαπερνά το φως και ποια όχι. 
- Κατασκευές: «Ο μαγικός δίσκος του Νεύτωνα».  
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- Απλά πειράματα με εντυπωσιακά αποτελέσματα: «Ανάλυση του φωτός σε cd» 

   
Συμπεράσματα: Η υλοποίηση του προγράμματος καταδεικνύει αφενός ότι στο νηπιαγωγείο μπο-
ρούν οι νηπιαγωγοί να επεξεργαστούν θέματα που έχουν σχέση με έννοιες και φαινόμενα του φυ-
σικού κόσμου, αφετέρου ότι τα νήπια είναι σε θέση να τα προσεγγίσουν με βάση τις ήδη διαμορφω-
μένες ιδέες που έχουν από τις εμπειρίες τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υπεύθυνες νηπια-
γωγοί αξιολόγησαν θετικά το ρόλο των Φυσικών Επιστημών στην ανάπτυξη των παιδιών της προ-
σχολικής ηλικίας και τα παιδιά ενθουσιάστηκαν  
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Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Κυψέλης 
 
Παιχνιδιάρικα γυαλιά 
Στόχος: Να καταλάβουν τα 
παιδιά, όσο είναι δυνατόν, ότι 
το χρώμα των αντικειμένων δεν 
«είναι» αλλά «φαίνεται» και ότι 
εξαρτάται από το χρώμα του 
φωτός που πέφτει πάνω τους. 
Υλικά: Σκελετοί γυαλιών κατα-
σκευασμένοι με χρωματιστά χαρτόνια και μάλιστα με σχέδιο διαφόρων άγριων ζώων όπως τίγρης, 
λεοπάρδαλης κ.λ.π. για να είναι ελκυστικά στα παιδιά. Έχουν άνοιγμα από το πάνω μέρος, ώστε να 
μπορούμε να αλλάζουμε όσες φορές θέλουμε και με οποιονδήποτε συνδυασμό τους χρωματιστούς 
φακούς. / Πλαστικοποιημένες ζελατίνες διαφόρων χρωμάτων σε ρόλο φακών στους σκελετούς 
των γυαλιών. / «Παγωτά» με ξυλάκι κατασκευασμένα από πλαστικοποιημένο χαρτόνι κανσόν σε 
πολλά χρώματα. / Πίνακας διπλής εισόδου και μαρκαδόροι σε διάφορα χρώματα για την καταγραφή 
των αποτελεσμάτων. 
Περιγραφή: Τα παιδιά φορούν τα γυαλιά στα οποία 
προσαρμόζουμε τους χρωματιστούς φακούς. Έτσι άλ-
λα παιδιά βλέπουν με πράσινους, άλλα με κόκκινους, 
άλλα με κίτρινους και άλλα με μπλε φακούς. Τους πα-
ρουσιάζουμε τα χρωματιστά παγωτά και τους ζητούμε 
να μας πούνε το χρώμα που βλέπουν με το λευκό 
φως (χωρίς γυαλιά). Στη συνέχεια φορούν τα γυαλιά, 

οι 
απαντήσεις καταγράφονται με τον ανάλογο χρω-
ματιστό μαρκαδόρο στον πίνακα διπλής εισόδου 
όπου διασταυρώνονται χρώμα γυαλιών (σειρά) 
και χρώμα παγωτών (στήλη). Τα παιδιά διαπι-
στώνουν ότι φορώντας τα χρωματιστά γυαλιά το 
χρώμα του παγωτού αλλάζει σε κάποιες περι-
πτώσεις (π.χ. το μοβ παγωτό με τα κίτρινα γυα-
λιά φαίνεται μαύρο). Τα παιδιά πειραματίζονται 
με τα χρωματιστά γυαλιά.  
Τα αποτελέσματα από τη δραστηριότητα κατα-
γράφηκαν στον πίνακα διπλής εισόδου. 
 

Καλειδοσκόπιο  
Στόχος: Να δούνε τα παιδιά πως το φως πέφτοντας πάνω σε διάφορα αντι-
κείμενα όπως cd, γυαλιστερά χαρτόνια, χρωματιστές διαφάνειες, χάντρες 
κ.λ.π. δημιουργεί αντανακλάσεις και όμορφους χρωματισμούς σε πολλούς 
συνδυασμούς. 
Υλικά: Ένα κύλινδρο από πατατάκια γνωστής μάρκας, πλαστικοποιημένες 
ζελατίνες διαφόρων χρωμάτων, χάντρες ή και χρωματιστά γυαλάκια από πα-
λιά κοσμήματα κ.λ.π., κόλλα, ένα κομμάτι χοντρό χαρτόνι, ασημένιο γυαλιστε-
ρό χαρτόνι, κομμάτια από σπασμένο cd, σελοτέιπ. 
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Περιγραφή: Στον πάτο του κυλίνδρου κάνουμε μια τρύπα με ένα κατσαβίδι. Κόβουμε από την άλλη 
άκρη του κυλίνδρου ένα δακτύλιο σε πάχος ενός εκ. περίπου. 
Κόβουμε το ασημένιο γυαλιστερό χαρτόνι σε μήκος όσο ο κομ-
μένος κύλινδρος και το τσακίζουμε κατά μήκος σε τρία σημεία 
φροντίζοντας να δημιουργήσουμε ένα «τριγωνικό κύλινδρο» ο 
οποίος πρέπει να χωρά ακριβώς μέσα στον κύλινδρο από τα 
πατατάκια. Κολλάμε στην επιφάνειά του τα κομμάτια από το 
σπασμένο cd και τον κρατάμε στο σωστό σχήμα με σελοτέιπ. 
Αφού τον προσαρμόσουμε κλείνουμε το άνοιγμα με διαφανές 
πλαστικό. Κόβουμε το κομμάτι του χοντρού χαρτονιού σε τρία 
κομμάτια που έχουν μήκος όσο και οι πλευρές του τριγωνικού κυλίνδρου και πάχος όσο ο δακτύλι-
ος που κόψαμε. Κολλάμε τα κομμάτια του χοντρού χαρτονιού ακριβώς πάνω στις πλευρές του τρι-
γωνικού κυλίνδρου. Ρίχνουμε τις χρωματιστές χάντρες μέσα στο τρίγωνο που σχηματίστηκε και 
από πάνω κολλάμε πάλι διαφανές πλαστικό και προσαρμόζουμε το δακτύλιο που κόψαμε, ώστε να 
επανέλθει ο κύλινδρος στο αρχικό του σχήμα. Κόβουμε τις 
πλαστικοποιημένες χρωματιστές ζελατίνες ώστε να χωρούν 
στο καπάκι του κυλίνδρου και κάθε φορά βάζουμε διαφορετική 
ζελατίνα ή κάνουμε συνδυασμούς ανά δύο. Κοιτάμε από την 
τρύπα που κάναμε γυρνώντας σιγά-σιγά τον κύλινδρο. Το απο-
τέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Πιο θεαματικό όμως γίνεται όταν 
χρησιμοποιήσουμε το «υφαντό των χρωμάτων» δηλ. πλεγμένες 
πλαστικοποιημένες χρωματιστές ζελατίνες που παρουσιάζουμε 
παρακάτω. 
 
Το «υφαντό των χρωμάτων» 
Στόχος: Να αντιληφθούνε τα παιδιά πως συνδυάζοντας διάφορα χρώματα προκύπτουν καινούρια. 

Υλικά: Πλαστικοποιημένες ζελατίνες διαφόρων χρωμάτων, κόλλα, ένα 
κομμάτι χοντρό χαρτόνι για πλαίσιο πάχους 1 εκ .περίπου. 
Περιγραφή: Κόβουμε τις πλαστικοποιημένες ζελατίνες σε λωρίδες ί-
σου μήκους και πλάτους. Κολλάμε την άκρη από τις μισές στο χαρτονέ-
νιο πλαίσιο. Τις υπόλοιπες μισές τις πλέκουμε και τις στερεώνουμε και 
αυτές με χαρτονένιο πλαίσιο. Το αποτέλεσμα είναι ένα χρωματιστό υ-
φαντό με πολλούς χρωματικούς συνδυασμούς που προκύπτουν από τις 
αλληλοεπικαλύψεις των ζελατινών. Τα παιδιά υφαίνουν. 

 
Βιτρό με ψηφίδες 
Στόχος: Να αντιληφθούν τα παιδιά τη σημασία του φωτός 
και των χρωμάτων στην καλλιτεχνία. Να προσεγγίσουν την 
τέχνη του ψηφιδωτού και του βιτρό. 
Υλικά: Ζελατίνες διαφόρων χρωμάτων κομμένες σε ψηφί-
δες, κόλλα στικ, ένα κομμάτι μαύρο χαρτόνι, μια διαφάνεια 
πλαστικοποίησης Α3. 
Περιγραφή: Κόβουμε το μαύρο χαρτόνι στο σχέδιο που επιθυμούμε και το κολλάμε στη διαφάνεια. 
Στο συγκεκριμένο σχηματίσαμε το σταυρό του Γολγοθά. Στον κενό χώρο που απομένει κολλάμε 
τις ψηφίδες προσέχοντας να μην βάζουμε τα ίδια χρώματα δίπλα - δίπλα. Πλαστικοποιούμε τη δι-
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αφάνεια και το βιτρό είναι έτοιμο. Το βάζουμε στο παράθυ-
ρο ή το φωτίζουμε με φακό και βλέπουμε πόσο ωραία 
πλαισιώνεται το σχέδιο μας από το χρωματιστό φόντο του 
βιτρό. 
 
Βιτρό με τα κομμάτια του τάγκραμ 
 
 

Οι φάσεις της σελήνης 
Στόχος: Να αντιληφθούνε τα παιδιά πως η κίνηση της σελήνης και το φως του ήλιου δημιουργούν 
τις φάσεις της σελήνης που βλέπουμε από τη γη. 
Υλικά: Διπλόκαρφα, κόλλα στικ, ένα κομμάτι ασημένιο 
χαρτόνι για τις φάσεις της σελήνης, ένα κομμάτι χρυσό 
χαρτόνι για τον ήλιο, έγχρωμη εκτύπωση της γης, πλαστι-
κοποιημένες λωρίδες. 
Περιγραφή: Σε χαρτόνι που απεικονίζει έναστρο ουρανό 
τοποθετούμε στη μία άκρη τον ήλιο και στην άλλη τη γη. 
Κάτω από τη γη προσαρμόζουμε με διπλόκαρφα τις πλαστι-
κοποιημένες λωρίδες και στην άκρη της κάθε μίας τους 
κολλάμε από μια φάση (πανσέληνος, πρώτο τέταρτο κ.λ.π.). Τα παιδιά πρέπει να τοποθετήσουν τις 
φάσεις στη σωστή θέση έχοντας σαν δεδομένο ότι κάθε φορά ο άνθρωπος που βλέπει τη σελήνη 
είναι ακριβώς απέναντί της.  
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Νηπιαγωγείο Λεονταρίου 
 
Το νερό 
Αρχικά  προσεγγίσαμε το νερό από την πλευρά που άπτεται των φυσικών επιστήμων (κύκλος νε-
ρού, υδάτινοι πόροι, ιδιότητες μεταβολές, πειράματα). Στη συνέχεια προχωρήσαμε και στην κοι-
νωνική του διάσταση (χρήση, αξιοποίηση, ευαισθητοποίηση, συνέπειες έλλειψης). 
Σκοπός: Να ενεργοποιήσει τις φυσικές ικανότητες των παιδιών, να αφυπνίσει την περιέργειά 
τους, να κινητοποιήσει τη φαντασία τους, να ενθαρρύνει την έκφραση, να καλλιεργήσει τη δημιουρ-
γικότητα και να δώσει ευκαιρίες για πειραματισμό, προβληματισμό, διατύπωση υποθέσεων, εξεύ-
ρεση λύσεων.  
Στόχοι: Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της ύπαρξης του νερού για τον πλανήτη γη, τη μεγάλη 
αξία για την ανθρώπινη ζωή και να καταγράψουν τις ποικίλες χρήσεις του νερού. Να γνωρίσουν 
«τον κύκλο» του νερού στη φύση και να κατανοήσουν τις τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού. 
Υγρό (λίμνες, ποτάμια, υπόγεια νερά, θάλασσες), στερεό (πάγος, χιόνι), αέριο (υδρατμοί στη ατμό-
σφαιρα). Να κατανοήσουν τις διαφορετικές μορφές του νερού μέσα από πειράματα. Να ανακαλύ-
ψουν τη δύναμη του (διάβρωση, μεταφορική ικανότητα, ενέργεια) και τις ιδιότητες του. Να πειρα-
ματιστούν (επίπλευση, βύθιση, διαλυτότητα ή μη) και να εκφράζουν προφορικά τις προβλέψεις 
τους, τις εκτιμήσεις τους και τα συμπεράσματα τους. Να γνωρίσουν που υπάρχει νερό (λίμνη, πο-
τάμι, καταρράκτης κ.ά.), που υπάρχει πόσιμο νερό, πως φτάνει σε εμάς. Να ευαισθητοποιηθούν 
σχετικά με την εξοικονόμηση και την καθαριότητα των υδάτινων πόρων. Να συνειδητοποιήσουν 
τους κινδύνους που το απειλούν, να αναγνωρίσουν τις αιτίες της ρύπανσης και μόλυνσης του νε-
ρού, να προβληματιστούν για τα μέτρα προστασίας του. Να εξοικειωθούν με σχετικές έννοιες, να 
εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους και τους γνωστικούς τους ορίζοντες. Να ασκηθούν στην παραγω-
γή γραπτού και προφορικού λόγου. Να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας, αλληλεγγύ-
ης μέσα από τις ομάδες εργασίας. Να μάθουν να σκέφτονται κριτικά και να εκφράζουν με άνεση τις 
απόψεις τους. Να καλλιεργήσουν όλα τα επιστημονικά πεδία μέσα από το πρόγραμμα. Να εκφρα-
στούν μέσα από δραστηριότητες αισθητικής αγωγής και να αισθανθούν τη χαρά της δημιουργίας 
μέσα από ποικίλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 
1. Δημιουργία αφίσας  
Το αδιάκοπο ταξίδι του νερού προσπάθησαν να το αποτυπώσουν στην αφίσα με θέμα «το ταξίδι 
του νερού» εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τους εξής στόχους: 
- Να γνωρίσουν «το κύκλο» του νερού στη φύση και να κατανοήσουν τις τρεις φυσικές καταστά-
σεις του νερού - υγρό (λίμνες, πο-
τάμια, υπόγεια νερά, θάλασσες), 
στερεό (πάγος, χιόνι), αέριο (υδρα-
τμοί στη ατμόσφαιρα). 
- Να εκφραστούν δημιουργικά και 
να αισθανθούν τη χαρά της δημι-
ουργίας χρησιμοποιώντας διάφορα 
υλικά και τεχνικές. 
- Να εργαστούν ομαδικά ώστε να 
αναπτύξουν πνεύμα, ομαδικότητας, 
συνεργασίας, αλληλεγγύης. 
- Να προβληματιστούν για το τρό-
πο δημιουργίας της αφίσας (χρώ-
ματα, απεικόνιση, τοποθέτηση, υλι-
κά). 
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- Να εξοικειωθούν με σχετικές έννοιες, να εμπλουτιστεί το λεξιλόγιο τους και οι γνωστικοί τους 
ορίζοντες. 
2. Η αλφαβήτα του νερού. 
Στην αλφαβήτα του νερού προσπάθησαν να βρουν λέξεις που έχουν σχέση με το νερό. Μέσα από 
αφήγηση - ανάγνωση ιστοριών αναζήτησαν λέξεις για κάθε γραμματάκι. Όταν οι λέξεις βρεθήκαν 
κάθε παιδί ανέλαβε να ζωγραφίσει το γράμμα, την ανάλογη εικόνα και να γράψει είτε αυθόρμητα 
είτε με αντιγραφή την αντίστοιχη λέξη. 
Οι στόχοι που τέθηκαν υλοποιώντας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν: 

- Σύνδεση γραπτού και προφορι-
κού λογού. 
- Εξοικείωση με σχετικές έννοιες 
και τον εμπλουτισμό του λεξιλογί-
ου του.   
- Άσκηση στην παραγωγή γραπτού 
και προφορικού λόγου.  
- Αντιγραφή λέξεων, αντιστοίχιση 
εικόνας με λέξη. 
- Καλλιέργεια δεξιοτήτων.  
- Αναζήτηση λέξεων μέσα από ι-
στορίες αινίγματα ποιήματα που να 
έχουν σχέση με το νερό.  
- Ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότη-
τας, συνεργασίας, αλληλεγγύης 
μέσα από τις ομάδες εργασίας. 

3. Zωγραφική με θέμα «που υπάρχει νερό» - Κατασκευές (ομπρέλες, σύννεφα χιονιού, βρο-
χής, χιονάνθρωπο) με στόχους: 
- Την εικαστική έκφραση των νηπίων, τη χαρά της δημιουργίας, την ανάπτυξη της φαντασίας, της 
δημιουργικότητας, της αυτοεκτίμησης, της κριτικής τους ικανότητας και της αναπαραστατικής 
τους σκέψης. 
- Την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την ανταλλαγή πληροφοριών, την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας για 
τις επιλογές τους, τη επαφή και χρήση υλικών και τεχνικών. 
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1ο Νηπιαγωγείο Παλαμά 
 
Παιχνίδια με το φως και τα χρώματα.  
 
Τα χρώματα  
Στόχοι: Να κατανοήσουν ότι τα χρώματα υπάρχουν 
στη φύση. Να αναγνωρίζουν τα βασικά χρώματα. Να 
κάνουν μίξεις των χρωμάτων. Να μάθουν να χρησι-
μοποιούν τα χρώματα και τις μίξεις για συνθέτουν μια ζωγραφιά. 
Ο ήλιος και τα χρώματα 
Εξηγήσαμε τι είναι χρώμα και από πού προέρχεται π.χ. τα χρώματα είναι φωτεινά κύματα που 
μπορούμε να δούμε. Το φως του ήλιου περιέχει χιλιάδες χρώματα. Έτσι όταν το φως του ήλιου 
πέφτει πάνω στα αντικείμενα αντανακλάται, όπως κάνει γκελ μία μπάλα και φτάνει ένα συγκεκρι-
μένο χρώμα στα μάτια μας. 
Η παλέτα του ζωγράφου 
Από χαρτόνι κανσόν οι εκπαιδευτικοί σχεδιάσαμε την παλέτα του ζωγράφου και τοποθετήσαμε 
πάνω της χρώματα (πιτσιλιές, από κανσόν, επίσης). Αφού είπαμε στην ολομέλεια για άλλη μια φο-
ρά τα ονόματα των χρωμάτων, αντιστοιχίσαμε το χρώμα-πιτσιλιά με το όνομά του και δημιουργή-
σαμε μια αυθεντική και γιγαντιαία παλέτα ζωγράφου. 
Τα μαγικά χρώματα – αναμίξεις  
Γνωρίσαμε επίσης και τα μαγικά χρώματα (τα σύνθετα χρώματα) και από πού προέρχονται. Ανα-
φέραμε τα βασικά χρώματα κόκκινο, κίτρινο, μπλε και μετά χωριστήκαμε σε ομάδες για να ανακα-
λύψουμε τι γίνεται αν αναμείξουμε δύο ή περισσότερα βασικά χρώματα μεταξύ τους. Η μίξη των 
χρωμάτων έγινε πρώτα με την τεχνική του καθρέφτη, δηλ. διπλώσαμε ένα κομμάτι χαρτί στη μέση. 
Τη μία πλευρά βάψαμε με τέμπερα σε κόκκινο, την άλλη σε κίτρινο και ως δια μαγείας, γεννήθηκε 
το πορτοκαλί. Άλλη ομάδα δημιούργησε το πράσινο και άλλη το μοβ. 
Συνδυασμοί και πεταλούδες  
Στη συνέχεια τα παιδιά χρησιμοποίησαν τους συνδυασμούς των χρωμάτων για να χρωματίσουν τα 
φτερά της πεταλούδας. 
Ο κύκλος του Νεύτωνα 
Κόψαμε χαρτιά σε σχήμα κύκλου. Χωρίσαμε τον κύκλο σε έξι κομμάτια. Τα παιδιά ζωγράφισαν τα 
χρώματα του ουράνιου τόξου. Έπειτα περάσαμε μια κλωστή στη μέση του κύκλου και όταν τα παι-
διά γύριζαν τον κύκλο φαινόταν η μίξη των χρωμάτων. 
 
Φως και σκιά  
Στόχοι: Να προσδιορίσουν το φως ως οντότητα. Να διακρίνουν τις πηγές φωτός και να τις ονομά-
σουν. Να εξηγούν ότι δεν μπορούν να δουν ένα αντικείμενο όταν δεν υπάρχει φως. Να δικαιολο-
γούν γιατί δεν μπορούν να δουν ένα αντικείμενο. 
Ανίχνευση ιδεών: Μέσα από την ανίχνευση προσδιορίζονται τα γνωστικά εμπόδια που αντιμετω-
πίζει η σκέψη των παιδιών σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Επιλέγουμε την αφήγηση παραμυ-
θιού, το σχέδιο και την ημιδομημένη συνέντευξη. Χρησιμοποιούμε την ανάγνωση παραμυθιού και 
συγκεκριμένα του «Ποτέ μην κάνεις πιπί πάνω στη σκιά σου», των Jean-Pierre Kerloc΄h & 
Fabrice Turrier, εκδ. Ερευνητές, 2004. 
«Παιχνίδια με τις σκιές μας» 
1. Στόχος: Γνωριμία και εξοικείωση με τις σκιές. Να παρατηρήσουν ότι η σκιά έχει μέγεθος αντί-
στοιχο του αντικειμένου στο οποίο ανήκει. 
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Διαδικασία: Επιλέγουμε μια ηλιόλουστη μέρα και εντοπίζουμε τις σκιές μας στην αυλή του σχολεί-
ου. Τα παιδιά παίζουν παιχνίδια ατομικά και ομαδικά. Προσπαθούν να πατήσουν τη σκιά τους. Να 
αγγίξουν τη σκιά τους. Κυνηγούν τη σκιά τους. Προσπαθούν να την κρύψουν. Να περπατήσουν μα-
ζί. Προσπαθούν να κάνουν χειραψία. Να αγκαλιαστούν. Να χορέψουν. 

2. Στόχος: Να κατανοήσουν ότι η σκιά έχει το σχήμα του αντι-
κειμένου στο οποίο ανήκει. 
Υλικά: Φύλλο εργασίας «Ένωσε τις φιγούρες με τη σκιά τους»  
Διαδικασία: Έχουμε φτιάξει στον υπολογιστή φύλλο εργασίας 
βασισμένο στο παραμύθι που έχουμε διαβάσει «Ποτέ μην κάνεις 
πιπί πάνω στη σκιά σου». Τα παιδιά αντιστοιχίζουν τη φιγούρα με 
την αντίστοιχη σκιά. 
 

 
Ακούω και ζωγραφίζω 
Στόχος: Τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που κατέκτησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος και να τις αποτυπώσουν στη ζωγραφιά τους. 
Το παραμύθι μας γίνεται ποίημα και τα παιδιά εκφράζονται εικονογραφώντας το.  
Αξιολόγηση 
Καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον και ανταποκρίθηκαν θετι-
κά. Δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στην κατανόηση των νέων εννοιών σχετικά με τα χρώματα και 
τις αναμείξεις. Όσον αφορά τον σχεδιασμό του προγράμματος «το φως και η σκιά» η θεωρητική 
προσέγγιση στην οποία στηριχθήκαμε είναι αυτή των διδακτικών στόχων - εμποδίων. Πιο συγκε-
κριμένα, υιοθετήθηκε η στρατηγική του Ραβάνη (1999) σύμφωνα με την οποία παιδιά της προσχο-
λικής ηλικίας δεν αντιλαμβάνονται το φως ως οντότητα στο χώρο και συνεπώς δεν μπορούν να 
εξηγήσουν το φαινόμενο της σκιάς ως αποτέλεσμα της παρεμπόδισης μιας δέσμης φωτός από κά-
ποιο αντικείμενο - εμπόδιο. Επιχειρήθηκε με διαφορές δραστηριότητες, στην αρχή βιωματικές και 
κατόπιν με τη βοήθεια του παραμυθιού και του σχεδίου, η άρση αυτού του εμποδίου. Το ενδιαφέ-
ρον των παιδιών ήταν αμείωτο σε όλες τις δραστηριότητες. Από τα σχεδία τους φάνηκε ότι οι 
στόχοι που είχαν τεθεί αρχικά επιτεύχθηκαν.  
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2ο Νηπιαγωγείο Παλαμά 
 
Το νερό 
Επιλογή Θέματος: Η επιλογή του θέματος “το νερό” έγινε λόγω της ελκυστικότητάς του τόσο 
στους μικρούς όσο και στους μεγάλους. Μετά από μία γενική συζήτηση για το υγρό στοιχείο και τα 
οφέλη του, επεκταθήκαμε σε μία συγκεκριμένη παράμετρο, τους υδροβιότοπους και συγκεκριμένα 
αυτόν της ευρύτερης περιοχής του Παλαμά, τον υδροβιότοπο της Μεταμόρφωσης. 
Στόχοι: Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα τους, αφού οι υδροβιότοποι αποτελούν έναν από τους 
πολυτιμότερους φυσικούς πόρους του πλανήτη μας καθώς εκεί συναντάμε πληθώρα φυτικών και 
ζωικών ειδών, που συνθέτουν μία περίπλοκη τροφική αλυσίδα.  Να αντιληφθούν τη σημασία της 
χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής τους. Να αντιληφθούν τη σύνδεσή τους με την ιστορία, τη 
μυθολογία και την πολιτιστική παράδοση. Να αναδείξουν τη σημασία της βιοποικιλότητας, που 
είναι τεράστια, διότι από αυτή εξαρτώνται πολλές οικολογικές διεργασίες και συστήματα που 
στηρίζουν τη ζωή. Να διαπιστώσουν τις ευκαιρίες που παρέχουν για αναψυχή, άθληση, οικολογικό 
τουρισμό, εκπαίδευση και έρευνα. 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιμοποιήσαμε εικόνες από διάφορους υδροβιότοπους, 
βίντεο από το διαδίκτυο, ανάγνωση ιστοριών – παραμυθιών για το νερό, δημιουργία ομαδικής 
αφίσας «ο κύκλος του νερού» (στόχος: να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον 
σχετικά με την αναγνώριση βασικών μορφολογικών στοιχείων), σύνθεση παραμυθιού με τίτλο «η 
Λίτσα, η Σταγονίτσα» (στόχοι: να κατανοήσουν τη σύνθεση μιας ιστορίας με αρχή, μέση και τέλος / 
να καλλιεργήσουν και να προάγουν τον προφορικό τους λόγο) και κατασκευή μακέτας 
«υδροβιότοπος» (στόχοι: να αναπαραστήσουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 
χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά / να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους οργανισμούς 
που ζουν στο νερό / να εξοικειωθούν με τη χρήση των υλικών για να μάθουν να τα χρησιμοποιούν 
και να εκφράζονται δημιουργικά). 
Υλικά: Φελιζόλ, τέμπερες, πινέλα, πλαστελίνη, χρωματιστή ζελατίνη, γυψόγαζα, εφημερίδες, 
οδοντογλυφίδες, αλουμινόχαρτο, χαρτόνια, χαρτί του μέτρου, ζωγραφιές των παιδιών. 
Περιγραφή πορείας: Τα παιδιά ύστερα από οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα για το νερό, εύκολα 
προχώρησαν στη σύνθεση μιας δικής τους ιστορίας. Δούλεψαν ομαδικά, δίνοντάς της τον τίτλο «η 
Λίτσα, η Σταγονίτσα» και αποτυπώνοντάς τη, συνδυάζοντας κάθε φορά τα λόγια με εικόνα. Με 
όρεξη και ενθουσιασμό, ασχολήθηκαν με τη δημιουργία της μακέτας. Σε ομάδες, αφού τελείωναν 
τα κομμάτια της, τη συνέθεταν κολλώντας τα, ζωγραφίζοντας κλπ. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τη 
συζήτηση, επιμέρους εργασίες, τραγούδια και κινητικά παιχνίδια κατέστησαν το πρόγραμμα 
ενδιαφέρον και απολαυστικό, βοηθώντας τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν καίρια θέματα και 
προβλήματα, προτείνοντας λύσεις, αναλαμβάνοντας δράση και αποκτώντας οικολογική συνείδηση. 
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3ο Νηπιαγωγείο Παλαμά 
 
Ο Κύκλος του νερού 
Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε γιατί το νερό είναι ένα από τα απαραίτητα στοιχεία της φύσης 
για τη ζωή του ανθρώπου, το «ταξίδι» του είναι πολύπλοκο και ενδιαφέρον και είναι ένα θέμα που 
προσφέρεται για ποικίλες δραστηριότητες και για αρκετές επεκτάσεις.  
Στόχοι: Να γνωρίσουν τον κύκλο του νερού στη φύση. Να μάθουν και να κατανοήσουν τις φυσικές 
ιδιότητες του νερού (τήξη - πήξη, διαλυτότητα, βυθίζονται, επιπλέουν). Να κατανοήσουν τη σπου-
δαιότητα και η χρησιμότητα του νερού στην καθημερινή χρήση. Να συνειδητοποιήσουν την αξία του 
νερού ως σπάνιου πλέον φυσικού πόρου. Να αντιληφθούν την ανάγκη περιορισμού της σπατάλης 
στην κατανάλωση. Να γνωρίσουν που υπάρχει νερό (λίμνες, ποτάμια, πηγάδια) και που μπορούμε 
να βρούμε πόσιμο νερό. Να γνωρίσουν από πού υδροδοτείται η πόλη τους, πού συσσωρεύεται το 
νερό και πού καταλήγει μετά τη χρήση του. 
Δραστηριότητες 
- Δραστηριότητες μελέτης περιβάλλοντος: συζητήσεις στην ολομέλεια, επίσκεψη σε πηγάδι, προ-
βολή βίντεο με τον κύκλο του νερού και τα καιρικά φαινόμενα, επίδειξη σχετικών εικόνων για κά-
θε θέμα, πειράματα με τον νερό και τον πάγο [τήξη - πήξη, η κατάσταση του πάγου πάνω στο κα-
λοριφέρ, έξω στην αυλή και μέσα στην αίθουσα, η συμπεριφορά διαφόρων υγρών, νερό, χυμός, 
χρωματιστό νερό, οινόπνευμα]. 
- Δραστηριότητες προφορικού και γραπτού λόγου: δημιουργία εικονόλεξου, δημιουργία ποιημάτων, 
ανάγνωση παραμυθιών «Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει», ασκήσεις φωνολογικής επί-
γνωσης σχετικών λέξεων, δημιουργία σύνθετων λέξεων, ανάλυση παροιμιών, γραφή και σχεδίαση 
συνθημάτων για το νερό, γραφή σχετικών λέξεων. 
- Δραστηριότητες μαθηματικών: κατασκευή βροχόμετρου με μπουκάλι, μετρήσεις θερμοκρασίας, 
μετρήσεις μεγεθών στις σταγόνες, παρατήρηση του χρόνου που χρειάζεται μια σταγόνα να κυλήσει 
(από τι εξαρτάται;), διατήρηση υγρής ποσότητας, καταγραφή πειράματος. 
- Δραστηριότητες δημιουργίας και έκφρασης: δημιουργία ομαδικής εργασίας για τον κύκλο του νε-
ρού με μπογιές, τυπώματα με σφουγγάρια και σακούλες. Κατασκευή μακέτας με διάφορα υλικά, 
βαμβάκι, χαρτόνια, υφάσματα, τούλια, νάιλον, ζωγραφιές των παιδιών. Κατασκευή τρισδιάστατου 
«πηγαδιού» με υαλοβάμβακα, κουβά, σχοινί, φλούδες δέντρων. Εκμάθηση τραγουδιών. Δραματο-
ποίηση του ποιήματος «Από πού είσαι ποταμάκι» με υφάσματα και πανιά. Κατασκευή μόμπιλ με 
χάρτινες εικόνες - ζωγραφιές που απεικονίζουν διάφορες χρησιμότητες του νερού. Ατομικές ερ-
γασίες σύννεφα και βροχή με χαρτόνια. 

  
Αξιολόγηση: Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον σε όλες τις δραστηριότητες, το νε-
ρό είναι ένα πολύ οικείο και αγαπημένο στοιχείο της φύσης στα παιδιά γιατί έχουν συνειδητοποιή-
σει την αξία του. Τα πειράματα ενθουσίασαν τα παιδιά και τα έβαλαν στη διαδικασία της λογικής 
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σκέψης και εξαγωγής συμπερασμάτων. Έμαθαν καινούριες λέξεις, καλλιέργησαν τη φαντασία τους 
γράφοντας ποιήματα και κατανόησαν παροιμίες. Με τις εικαστικές δραστηριότητες είχαν πολλές 
ευκαιρίες να εκφραστούν και να αναπαραστήσουν καταστάσεις που ειπώθηκαν στις συζητήσεις, 
χρησιμοποίησαν ποικιλία υλικών και ενεπλάκησαν σε πολλές ευχάριστες και δημιουργικές δραστη-
ριότητες. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι πλέον είναι δύσκολο να βρεθούν πηγάδια από παλαιό-
τερες εποχές, καταφέραμε να βρούμε κάποια κλειστά ή κάποια που έχουν δημιουργηθεί για καλ-
λωπιστικούς λόγους. Γενικότερα είναι ένα θέμα πλούσιο και ενδιαφέρον που προσφέρεται για πολ-
λές περαιτέρω δραστηριότητες και για αρκετές αναζητήσεις. 
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4ο Νηπιαγωγείο Παλαμά 
 
Το νερό από την πηγή στην κατανάλωση 
Παίρνοντας ως πρόγραμμα στο σχολείο μας για το νερό, είχαμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με 
τον κύκλο του νερού, να πειραματιστούμε, να παίξουμε, να δημιουργήσουμε και στο τέλος να βγά-
λουμε κάποια συμπεράσματα τα οποία τα αποτυπώσαμε με διάφορους τρόπους. 
Μιλώντας για τη χρήση του νερού, εστιάσαμε το ενδιαφέρον πιο πολύ, πως γίνεται να έρχεται το 
νερό στα σπίτια μας, στα χωράφια μας, αφού εμείς ανοίγουμε μόνο μια βρύση και δεν βλέπουμε 
πως μπαίνει μέσα σ’ αυτή. Γι’ αυτό καταλήξαμε να κάνουμε αυτή την κατασκευή για να δούμε όλη 
την πορεία του νερού. 
Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε ήταν όλα ανακυκλώσιμα: Ρολά υγείας για σωλήνες, εφημερίδες για 
βουνά, καπάκια από μπουκάλια για πέτρες και βραχάκια, κουτιά από φάρμακα για σπίτια, δίσκους 
από τούρτες. 
Όμως δεν αρκεστήκαμε μόνο στα παραπάνω. Αναρωτηθήκαμε αν το νερό παραμένει το ίδιο όπως 
έρχεται από την πηγή ή μολύνεται στην πορεία. Ανακαλύψαμε ότι υφίσταται πολλές αλλοιώσεις και 
βρήκαμε πολλές εστίες μόλυνσης τις οποίες αποτυπώσαμε στο ποίημα μας. Σαν αγροτική περιοχή 
προσπαθήσαμε να δώσουμε και να περάσουμε το μήνυμα κοινοποιώντας το ποίημα στο Δήμαρχο 
και στον πρόεδρο του αγροτικού συλλόγου Παλαμά. 
Εμείς τα παιδιά απ’ τον Παλαμά 
Θέλουμε καθαρά νερά 
Πως θα γίνει όμως αυτό; 
Για να είναι το νερό μας καθαρό;    
Όταν βλέπουμε αγρότες 
Να μην τηρούνε τους κανόνες 
Και φάρμακα, λιπάσματα ρίχνουν πολλά 
Και μολύνουν τα νερά; 
 

 

Και όχι μόνο ρίχνουν πολλά, 
Αλλά και αφήνουν όλα τα κουτιά 
Από τα δηλητήρια αυτά, 
Να πέφτουν μέσα στο νερό 
και να γίνεται τεράστιο κακό. 
Να σας θυμίσω μια φορά 
στη Μεταμόρφωση παιδιά 
βγήκαν ψάρια πάρα πολλά 
μα, τι κρίμα ήταν όλα τους νεκρά. 
 

 

Γι’ αυτό λοιπόν, τώρα εμείς 
που είμαστε το μέλλον της ζωής 
Αγώνα πρέπει να δώσουμε σκληρό 
να σταματήσει το φαινόμενο αυτό. 
Βάλτε κάδους εδώ και εκεί 
μήπως κάποιος συνετιστεί 
και αντί ν’ αφήνουν όλα αυτά 
Να πέφτουν μέσα στα νερά 
Ρίχνοντάς τα μέσα σ’ αυτούς 
θα αποφύγουμε 
καρκίνους φοβερούς.  
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1ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία Καρδίτσας 
 
Ηλιακό ρολόι 
Από τα πολύ παλιά χρόνια ο άνθρωπος επινόησε και κατασκεύασε μηχανισμούς για τη μέτρηση του 
χρόνου. Ο αρχαιότερος τύπος τέτοιου μηχανισμού είναι το ηλιακό ρολόι το οποίο επινοήθηκε κατά 
πάσα πιθανότητα από τους Χαλδαίους περί το 2000π.Χ. Στη συνέχεια διαδόθηκε σε όλους τους 
λαούς του αρχαίου κόσμου και με τη πάροδο του χρόνου πήρε διάφορες μορφές. Η λειτουργία ενός 
ηλιακού ρολογιού στηρίζεται στην κίνηση της σκιάς μίας ράβδου που καλείται γνώμονας. Ο γνώμο-

νας είναι καρφωμένος σε μία οριζόντια ή κατακόρυφη πλάκα η 
οποία είναι βαθμολογημένη. Η σκιά του γνώμονα πέφτει πάνω 
στη πλάκα και η ώρα διαβάζεται απευθείας. 
Από την αρχαιότητα είναι γνωστό ότι χρησιμοποιήθηκε η σκιά 
ενός στύλου, ενός γνώμoνα για να μετρηθούν οι ώρες τις ημέ-
ρας. Καθώς ο ήλιος ανατέλλει, μεσουρανεί και δύει, η σκιά ε-
νός στύλου, του γνώμoνα, δείχνει τις ώρες που περνούν. 
 
 

Προσοχή όμως δεν το κάνει με σταθερό ρυθμό! 
Η τροχιά της γης δεν είναι κυκλική.  
Αντίθετα η τροχιά είναι ελλειπτική και η ταχύτητα της γης 
δεν είναι σταθερή. Η γη τρέχει γρηγορότερα στην τροχιά 
της κατά το περιήλιο (2 Ιανουαρίου) και αργότερα κατά το 
αφήλιο (2 Ιουλίου).  
Συγκεκριμένα η τροχιά της γης αναγκάζει τα ηλιακά ρολόγια να μένουν πίσω από τα ρολόγια μας 
για το μισό έτος και να τρέχουν γρηγορότερα για το άλλο μισό.  
Κάθε μέρα το ηλιακό ρολόι θα μένει όλο και πιο πίσω, μετά θα επιταχύνει, θα τρέξει γρηγορότερα 
από τα ρολόγια μας και μετά θα επιβραδύνει ξανά.  
Οι επίδοξοι κατασκευαστές ηλιακών ρολογιών πρέπει 
να ξέρουν το γεωγραφικό τους μήκος και το γεωγρα-
φικό πλάτος του τόπου.  
Η επίσημη ώρα δεν είναι ίδια για όλους τους κατοί-
κους του πλανήτη. Για ευκολία μας χωρίσαμε την υ-
δρόγειο σε 24 φέτες των 15 μοιρών και με αφετηρία 
το μεσημβρινό του Γκρήνουιτς μετράμε τη διαφορά της 
επίσημης ώρας προς ανατολάς και προς δυσμάς. 
Τα πρώτα μηχανικά ρολόγια που κυκλοφόρησαν έχα-
ναν την ώρα σχετικά γρήγορα. Έτσι αναγκάζονταν να συμβουλευτούν τα ηλιακά ρολόγια για να 
συγχρονίσουν τα μηχανικά! 
Υπάρχουν διάφορα είδη ηλιακών ρολογιών: 
- Τα Iσημερινά ηλιακά ρολόγια όπου η ωρολογοπλάκα είναι παράλληλη του ισημερινού και ο 
γνώμονας κάθετος σ’ αυτή.  
- Τα οριζόντια ηλιακά ρολόγια όπου η πλάκα είναι παράλληλη με τον ορίζοντα του τόπου και ο 
γνώμονας σχηματίζει με την πλάκα γωνία ίση με το γεωγραφικό πλάτος με προσανατολισμό το 
βορρά.  
- Τα κατακόρυφα ηλιακά ρολόγια που έχουν την πλάκα κάθετη στον ορίζοντα του τόπου.  
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- Τα αναλημματικά ηλιακά ρολόγια που δεν έχουν σταθε-
ρό γνώμονα. Το ρόλο του γνώμονα έχει ο παρατηρητής ό-
ταν σταθεί στο μέσο του ρολογιού, πάνω σε ένα διάδρομο – 
ημερολόγιο, στο σημείο που ορίζεται από τη τρέχουσα ημε-
ρομηνία. Στην οριζόντια ωρολογοπλάκα έχει σχεδιαστεί 
μια έλλειψη με υποδιαιρέσεις που αντιστοιχούν στις ηλια-
κές ώρες. Είναι το μόνο κατάλληλο να σχεδιαστεί στην αυ-
λή του σχολείου πάνω στον άξονα βορρά-νότου. 
- Τα σφαιρικά ηλιακά ρολόγια που ομοιάζουν με την υ-
δρόγειο σφαίρα και ο γνώμονας δείχνει τον πολικό αστέρα. 

 
Ηλιακός Φούρνος 
Η ενέργεια που εκπέμπει ο ήλιος στη γη φτάνει τα 1000 Watt ανά τετραγωνικό μέτρο, την ώρα. 

Αυτήν ακριβώς την ενέργεια χρησιμοποιούν οι ηλιακοί 
θερμοσίφωνες και τα φωτοβολταϊκά. Σε ένα θερμοθάλα-
μο, εξαιτίας της θερμομόνωσης του θαλάμου, η θερμότητα 
παγιδεύεται και όπως συμβαίνει με το φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου, η θερμοκρασία αυξάνεται. Ο ηλιακός φούρνος 
δε χρειάζεται καμία άλλη πηγή ενέργειας για να λειτουρ-
γήσει –ο ήλιος είναι ότι χρειάζεται. Επίσης, είναι δυνατόν 
να μαγειρέψει και με παροδική συννεφιά, εφόσον αυτή δεν 
υπερβαίνει τα 20 λεπτά στη μία ώρα. Στην Ελλάδα η ηλι-
οφάνεια φτάνει τις 300 ημέρες το χρόνο. 

Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στον ηλιακό φούρνο που κατασκευάσαμε φτάνει τους 75 βαθ-
μούς Κελσίου περίπου γιατί εγκλωβίζεται η θερμότητα στο εσωτερικό του φούρνου μας και έτσι 
ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το σύστημά μας είναι σαν ένα μικρό θερμοκήπιο. Η κατασκευή του γίνε-
ται και με ένα απλό κουτί το οποίο μονώνεται και βάφεται μαύρο εσωτερικά. Στο πάνω άνοιγμα 
του κουτιού τοποθετούμε διαφανές τζάμι ίσων διαστάσεων. Ο φούρνος μας είναι ιδανικός για να 
ζεσταίνεις το φαγητό σου ή το κολατσιό σου. 
Σε μια καλή κατασκευή ηλιακού μπορούμε να μαγειρέψουμε και φαγητά. 
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2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 
1ο πείραμα: Διάθλαση του φωτός (φαινομενική ανύψωση αντικειμένου) 
Υλικά: Δύο πλαστικά ποτήρια, κέρματα του ενός (1) λεπτού, νερό. 
Εκτέλεση: Εσωτερικά στο κέντρο του πυθμένα των δύο ποτη-
ριών τοποθετούμε από ένα κέρμα του ενός λεπτού. Παρατη-
ρούμε και τα δύο κέρματα και στη συνέχεια οπισθοχωρούμε σε 
κάποια θέση ώστε να μην τα βλέπουμε. Ρίχνουμε νερό στο ένα 
ποτήρι. 
Τι θα δούμε: Στο ποτήρι που έχουμε ρίξει νερό θα δούμε το 
κέρμα, ενώ δε βλέπουμε το αντίστοιχο στο άδειο ποτήρι. 
Ερμηνεία: Οι ακτίνες φωτός οι οποίες προέρχονται από το 
κέρμα που είναι στο νερό, διαθλώνται στην επιφάνεια του νε-
ρού και καθώς περνούν στον αέρα (που έχει μικρότερο δείκτη 
διάθλασης από το νερό) απομακρύνονται από την κάθετη στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέ-
σων (του νερού και του αέρα), καταλήγοντας τελικά στα μάτια μας .Έτσι βλέπουμε το νόμισμα (και 
άλλα σημεία του πυθμένα) ψηλότερα απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα.  
Οι ακτίνες φωτός οι οποίες προέρχονται από το κέρμα στο άδειο δοχείο, ακολουθούν ευθεία 
γραμμή διάδοσης με συνέπεια να διέρχονται πάνω από τα μάτια μας και το κέρμα να μην είναι ορα-
τό. 
Συμπέρασμα: Όταν το φως συναντήσει ένα διαφανές σώμα, τότε ένα μέρος του ανακλάται πάνω 
στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων και το υπόλοιπο περνά από το διαφανές υλικό, αλλά-
ζοντας πορεία. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται διάθλαση του φωτός. Αποτέλεσμα της διάθλασης 
είναι η φαινομενική ανύψωση του αντικειμένου. Έτσι εκτός από το κέρμα, βλέπουμε και άλλα ση-
μεία του πυθμένα πιο ψηλά απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα. 
 
2ο πείραμα: Αόρατο ποτήρι  
Υλικά: Ηλιέλαιο, δύο ποτήρια ζέσεως διαφορετικού μεγέθους. 

Εκτέλεση: Τοποθετούμε το μικρό ποτήρι μέσα στο μεγάλο. 
Γεμίζουμε το μικρό ποτήρι με ηλιέλαιο. Στη συνέχεια ρί-
χνουμε στο μεγάλο ποτήρι ηλιέλαιο μέχρι να σκεπάσει τε-
λείως το μικρό ποτήρι.   
Τι θα δούμε: Το μικρό ποτήρι εξαφανίζεται. 
Ερμηνεία: Το πυρίμαχο δοχείο έχει τον ίδιο δείκτη διά-
θλασης με το ηλιέλαιο, οπότε οι ακτίνες του φωτός <<ταξι-
δεύουν>> μέσα από το γυαλί και το ηλιέλαιο σαν να πρόκει-

ται για το ίδιο υλικό … και δε διαθλώνται περνώντας από το ένα στο άλλο. Δεν μπορούμε πλέον να 
διακρίνουμε το μικρό ποτήρι. Έχει γίνει αόρατο! 
 
3ο πείραμα: Ανάκλαση του φωτός (το κουτί με τους καθρέ-
πτες) 
Υλικά: Ένα κουτί παπουτσιών, καθρεφτάκια, φωτεινή πηγή 
(λέιζερ). 
Εκτέλεση: Ανοίγουμε τέσσερις μικρές τρύπες στο κουτί. Στε-
ρεώνουμε σε μία οπή τη φωτεινή πηγή. Τοποθετούμε τα κα-
θρεφτάκια εσωτερικά στο κουτί πάνω σε φελιζόλ με τέτοιο 
τρόπο, ώστε οι ακτίνες από τη φωτεινή πηγή να συναντούν 
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κάποια καθρεφτάκια. Στη συνέχεια κλείνουμε το κουτί και ανάβουμε το λέιζερ. 
Τι θα δούμε: Κοιτάζοντας από τις δύο οπές, βλέπουμε τη φωτεινή πηγή, ενώ από την τρίτη οπή 
δε τη βλέπουμε. 
Ερμηνεία: Όταν οι ακτίνες του φωτός συναντήσουν μια λεία και γυαλιστερή επιφάνεια, όπως είναι 
η επιφάνεια ενός καθρέφτη, αλλάζουν πορεία, δηλαδή ανακλώνται. 
 
4ο πείραμα: Οπτική απάτη 
Υλικά: Δύο γυάλινα ποτήρια, τζάμι, δύο κεριά, 
νερό, μελαμίνη 13x50εκ. 
Εκτέλεση: Στερεώνουμε ένα τζάμι όρθιο πά-
νω στη μελαμίνη. Τοποθετούμε τα κεριά σε μία 
ευθεία κάθετα με το τζάμι. Φροντίζουμε τα 
κεριά να ισαπέχουν από το τζάμι. Τοποθετού-
με στον πυθμένα ενός ποτηριού ένα κερί κι 
έπειτα ρίχνουμε νερό μέχρι να καλυφθεί η ε-
πιφάνεια του κεριού, ενώ στο άλλο ποτήρι βάζουμε μόνο ένα κερί. Ανάβουμε το κερί που δεν είναι 
στο νερό.  
Τι θα δούμε: Παρατηρούμε ότι το κερί που είναι πίσω από το τζάμι και βυθισμένο μέσα στο νερό 
φαίνεται αναμμένο. Όταν κοιτάζουμε από το πλάι, βλέπουμε το κερί, που είναι μέσα στο νερό σβη-
στό. 
Συμπέρασμα: Οι ακτίνες του φωτός από το κερί ανακλώνται στο τζάμι και φτάνουν στα μάτια μας. 
Τα μάτια μας νομίζουν ότι οι ακτίνες αυτές προέρχονται από ένα αναμμένο κερί που βρίσκεται πί-
σω από το τζάμι, αλλά αυτό είναι το είδωλο του κεριού. 
 
5ο πείραμα: Το φως διαδίδεται ευθύγραμμα 
Υλικά: Μελαμίνη άσπρη 10x50εκ., τρία τετράγωνα 
ξύλα, συσκευή λέιζερ, μαρκαδόρο – χάρακα, κερί. 
Εκτέλεση: Με χάρακα και μαρκαδόρο χαράζουμε μια 
ευθεία γραμμή σε όλο το μήκος της μελαμίνης. Ανοί-
γουμε από μια μικρή οπή στα τρία τετράγωνα ξύλα και 
τα τοποθετούμε στην ίδια ευθεία, ενώ τέλος ανάβου-
με ένα κερί και το στερεώνουμε πάνω στην επιφάνεια 
της μελαμίνης. 
Τι θα δούμε: Μέσα από τις μικρές οπές βλέπουμε τη φλόγα του κεριού. Εάν όμως μετακινήσουμε 
ένα από τα τετράγωνα ξύλα που έχουμε τοποθετήσει πάνω στην επιφάνεια της μελαμίνης, τότε δε 
βλέπουμε τη φλόγα του κεριού. 
Συμπέρασμα: Το φως διαδίδεται 
ευθύγραμμα. 
 
6ο Αφίσα (με θέμα την ευθύγραμ-
μη διάδοση του φωτός)  
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3ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 
Από τις φρυκτωρίες στις οπτικές ίνες 
Περιεχόμενο ενότητας: Τα οπτικά σήματα ταξιδεύουν. 
 
Ο φωτεινός σηματοδότης 
Υλικά: Ξύλινη βάση, πηχάκι για το ρόλο του στύλου, τρία μανταλάκια για βάση 
των λαμπτήρων, τρεις λαμπτήρες μαζί με τις βάσεις που βιδώνουν, καλώδιο 
σε διαφορετικά χρώματα, μπαταρία, πινέζες και συνδετήρα στο ρόλο του 
διακόπτη. 
Είναι απολύτως κατανοητό από τους μαθητές πως «η πληροφορία» ενός 

φωτεινού σηματοδότη φτάνει μέχρι τον οδηγό ή τον πεζό μόνο στην περίπτωση που είναι ορατός. 
 
Εγκλωβίζοντας το φως 
Ετοιμάζουμε μια εύκολη κατασκευή 
χρησιμοποιώντας: Ένα κουτί παπουτσιών, δύο 
καθρέφτες. 
Στον ένα καθρέφτη ξύνουμε σε ένα σημείο την 
επίστρωση. Τους κολλάμε απέναντι και 
παράλληλα. Τοποθετούμε ένα αντικείμενο 
εντός του κουτιού. Κοιτάζοντας από την οπή 
διαπιστώνουμε πως το είδωλο του 
αντικειμένου επαναλαμβάνεται αμέτρητες φορές.  
Ερμηνεύεται εύκολα από τους μαθητές μέσα από ένα σχέδιο της πορείας των ακτίνων κατά τις 
διαδοχικές ανακλάσεις. Μας ενδιαφέρει να επισημανθεί πως παρ’ όλες τις ανακλάσεις η μορφή του 
αντικειμένου μένει αναλλοίωτη. 
 
Οι διαδοχικές ανακλάσεις και κίνηση «μπροστά» 
Ετοιμάζουμε ένα διάδρομο κίνησης του φωτός. 
Θα χρειαστούμε: Ένα κομμάτι μεταλλικό «στραντζαριστό» ή μια σανίδα με πλευρές παράλληλες, 
μερικά κομμάτια καθρέπτη που τα κολλάμε με αφρώδη ταινία διπλής όψης στις δύο παράλληλες 
πλευρές του «στραντζαριστού», ένα λέιζερ. 
Ρίχνοντας υπό γωνία την ακτίνα στον καθρέπτη, αυτή μετά από διαδοχικές ανακλάσεις βγαίνει από 
την άλλη πλευρά του «διαδρόμου». 
Το ερώτημα: Μήπως θα μπορούσαμε τα σήματα του φωτεινού σηματοδότη να ταξιδέψουν σε έναν 
«κλειστό διάδρομο» έτσι που να τα κατευθύνουμε σε συγκεκριμένο σημείο; 
Ετοιμάζουμε μια κατασκευή επίδειξης της λειτουργίας των οπτικών ινών. 

Χρειαζόμαστε: Ένα κομμάτι ξύλου ή πλαστικού για βάση, ένα κομμάτι 
οπτικής ίνας (κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών), δύο 
μανταλάκια, ένα λέιζερ. 
Με το λέιζερ ως πομπό κατευθύνουμε τη δέσμη στην οπτική ίνα. 
Παρατηρούμε πως αυτή φωτοβολεί στην άλλη άκρη της (δέκτης). 
Αναβοσβήνοντας το λέιζερ μπορούμε να στείλουμε σήματα μορς. 
Συμπέρασμα: Αξιοποιώντας το φαινόμενο της διαδοχικής ανάκλασης 
μπορούμε να αναγκάσουμε το φως να ταξιδέψει εγκλωβισμένο μέσα σε 
μια οπτική ίνα. Έτσι μπορούμε να στείλουμε ένα φωτεινό σήμα σε άλλο 
σημείο, πέρα από την οπτική επαφή πομπού και δέκτη. 
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7ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 
Διάθλαση του 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 ακο-
λουθεί διαφορετική πορεία μέσα στο νερό από αυτή που έχει στον αέρα. Όταν το φώς περνά από 
ένα διαφανές υλικό σε ένα άλλο επίσης διαφανές, η διεύθυνση της διάδοσής του αλλάζει. Το φαι-
νόμενο αυτό ονομάζεται διάθλαση του φωτός. 

Το φως όταν εισέρχεται από ένα διαφανές υλικό σε ένα άλλο δια-
θλάται, δηλαδή αλλάζει διεύθυνση. 
Υλικά: Ένα ποτήρι, λάδι, νερό, μολύβι. 
Εκτέλεση: Βάζουμε στο ποτήρι νερό έως τα 3/4. Το υπόλοιπο το 
γεμίζουμε με λάδι. Στη συνέχεια βουτάμε το μολύβι πλάγια και το 
κινούμε. Το μολύβι φαίνεται σαν 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 όλα 

είναι μια οφθαλμαπάτη. Το φώς περνώντας από τα αέρα στο λάδι και μετά στο νερό παίζει ένα πε-
ρίεργο οπτικό παιχνίδι που οφείλεται στο φαινόμενο της διάθλασης. Το φως, έχει μια ορισμένη τα-
χύτητα διάδοσης που αλλάζει όταν αυτό μπαίνει σε διαφορετικό υλικό. Αυτό έχει σαν συνέπεια το 
φώς 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 χρωμά-
των. Στη συνέχεια παρατηρούμε το χαρτόνι μέσα από μια χρωμα-
τιστή ζελατίνα. Τοποθετώντας την κόκκινη ζελατίνα θα διαπι-
στώσουμε 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 διαφορετικού ύψους και διαφορετικού μεγέθους. 
Εκτέλεση: Τοποθετούμε το μικρότερο ποτήρι μέσα στο μεγαλύτερο. Ρίχνουμε ηλιέλαιο στο μικρό 
ποτήρι ώστε να γεμίσει. Συνεχίζουμε να ρίχνουμε μέχρι το ηλιέλαιο να το σκεπάσει τελείως. Κα-
θώς το ηλιέλαιο καλύπτει το μικρό ποτήρι, αυτό σιγά–σιγά εξαφανίζεται. Στο τέλος δε θα φαίνεται 
καθόλου. 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: Αδιαφανής 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 συμβαί-
νει γιατί βλέπουμε το κέρμα σαν να είναι ανυψωμένο λόγω της διάθλασης του φωτός. 

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


Πειράματα – Κατασκευές – Αφίσες – Ζωγραφιές – Παρουσιάσεις στην Καρδίτσα 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 39 

14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 
Είδωλο σε επίπεδο καθρέφτη 
Οι επίπεδοι καθρέφτες σχηματίζουν είδωλα, που η δεξιά τους πλευρά αντιστοιχεί στην αριστερή 
πλευρά του αντικειμένου και αντίστροφα. 
Υλικά: Επίπεδος καθρέφτης, χαρτιά, μαρκαδόρος. 
Εκτέλεση: Γράφουμε το όνομά μας στο χαρτί και το κοιτάζουμε μέσα από τον καθρέφτη. Βλέπουμε 
ότι η δεξιά πλευρά του ονόματός μας αντιστοιχεί στην αριστερή πλευρά του ειδώλου στον καθρέ-
φτη και αντίστροφα. Ξαναγράφουμε σε ένα άλλο χαρτί το όνομά μας «ανάποδα», όπως δηλαδή 
βλέπουμε τα γράμματα κοιτάζοντάς τα στον καθρέφτη. Τοποθετούμε το δεύτερο χαρτί μπροστά 
στον καθρέφτη και βλέπουμε πως το όνομά μας εμφανίζεται σωστά γραμμένο.  
Για το λόγο αυτό τα γράμματα μπροστά στα ασθενοφόρα είναι γραμμένα ανάποδα. 
Είδωλο σε κοίλο και κυρτό καθρέφτη 
Οι κοίλοι καθρέφτες σχηματίζουν είδωλα αντεστραμμένα όταν το αντικείμενο είναι μακρύτερα από 
αυτούς και όρθια όταν πλησιάσουμε το αντικείμενο πολύ κοντά. Οι κυρτοί καθρέφτες σχηματίζουν 
είδωλα τα οποία είναι πάντοτε μικρότερα και όρθια.  
Υλικά: Γυαλισμένη κουτάλα, μικρό κερί, αναπτήρας. 
Εκτέλεση: Ανάβουμε το κερί και το παρατηρούμε στο εσωτερικό (κοίλο) μέρος της κουτάλας. 
Βλέπουμε πως το είδωλό του είναι μικρότερο και αντεστραμμένο. Όταν πλησιάσουμε το κερί πολύ 
κοντά το βλέπουμε μεγαλύτερο και όρθιο. Παρατηρούμε το είδωλο του κεριού και από το εξωτερι-
κό (κυρτό) μέρος της κουτάλας. Το βλέπουμε μικρότερο και όρθιο. Τους κυρτούς καθρέφτες τους 
χρησιμοποιούμε στις διασταυρώσεις των δρόμων. 
Ανάκλαση του φωτός (προσπίπτουσα – ανακλώμενη ακτίνα) 
Η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης. 
Υλικά: Πηγή ακτινών λέιζερ, παραλληλόγραμμος καθρέφτης, λευκό χαρτί Α4, μαρκαδόρος, μοιρο-
γνωμόνιο. 
Εκτέλεση: Φέρουμε κάθετη 
γραμμή στο μέσο του χαρτιού. 
Φωτίζουμε με το λέιζερ από γω-
νία στον καθρέφτη στο σημείο 
που ξεκινάει η κάθετος. Προσέ-
χουμε η ακτίνα να εφάπτεται στο 
χαρτί. Παρατηρούμε την ακτίνα 
πρόσπτωσης στον καθρέφτη και την ακτίνα ανάκλασης από τον καθρέφτη. Με το μαρκαδόρο σχε-
διάζουμε στο χαρτί τις δύο ακτίνες. Κατόπιν τις μετράμε με το μοιρογνωμόνιο σε σχέση με την κά-
θετο και διαπιστώνουμε πως είναι ίσες. 
Συγκλίνοντες – αποκλίνοντες φακοί 
Οι κυρτοί φακοί είναι λεπτότεροι στα άκρα και παχύτεροι στο μέσον ενώ οι κοίλοι είναι παχύτεροι 
στα άκρα και λεπτότεροι στο μέσον. Όταν οι ακτίνες του φωτός περάσουν από έναν κυρτό φακό, 
θα συγκλίνουν σ' ένα σημείο, γι' αυτό οι φακοί αυτοί λέγονται συγκλίνοντες. Αντίθετα, όταν οι α-
κτίνες του φωτός περάσουν από έναν κοίλο φακό, βγαίνοντας απ' αυτόν θα αποκλίνουν, γι' αυτό 
οι φακοί αυτοί λέγονται αποκλίνοντες. 
Υλικά: Πηγή ακτινών λέιζερ με καπάκι παράλληλων ακτινών, κυρτός φακός (συγκλίνων), κοίλος 
φακός (αποκλίνων). 
Εκτέλεση: Φωτίζουμε έναν κυρτό φακό με τη δέσμη παράλληλων ακτινών του λέιζερ. Παρατηρού-
με πως οι ακτίνες συγκλίνουν σε ένα σημείο. Στη συνέχεια φωτίζουμε έναν κοίλο φακό με τη δέ-
σμη παράλληλων ακτινών του λέιζερ. Παρατηρούμε πως οι ακτίνες αποκλίνουν.  
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Δημοτικό Σχολείο Καρδιτσομαγούλας 
 
Το Δημοτικό Σχολείο Καρδιτσομαγούλας παρουσίασε το project με τίτλο: «Ο σχολικός μας βοτα-
νόκηπος» το οποίο υλοποιείται στο σχολείο για δεύτερη σχολική χρονιά. Η πρότασή μας αυτή έχει 
να κάνει με τη συστηματική φροντίδα και καλλιέργεια αρωματικών φυτών μέσα στο χώρο του σχο-
λείου από τους μαθητές όλων των τάξεων. Πρόκειται για ένα χώρο της τάξης των 80 τ.μ., τον 
οποίο υιοθέτησαν οι μαθητές και ανέλαβαν να καλλιεργήσουν σ’ αυτόν μεγάλη ποικιλία αρωματικών 
φυτών μέσα από διαδικασίες ενεργούς συμμετοχής, λήψης αποφάσεων, παρατήρησης, προσαρμογής 
και αναπλαισίωσης. 

   
Ο αρωματικός κήπος των μαθητών, βασίστηκε σ’ ένα συστηματικό σχεδιασμό, ο οποίος έλαβε υπό-
ψη βασικές αρχές και παραμέτρους που αφορούν τις τοπικές συνθήκες (κλίμα και έδαφος), τη δια-
χείριση του διαθέσιμου χώρου (προσανατολισμός) αλλά κυρίως το λειτουργικό σκοπό του κήπου, 
την υγιή και ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών παράλληλα με την υγιή και ισορροπημένη καλ-
λιέργεια των αρωματικών φυτών. Οι μαθητές έχουν την αποκλειστική ευθύνη του μεγαλώματος 
και της φροντίδας των αρωματικών φυτών αποκτώντας ταυτόχρονα γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες, 
συμπεριφορές απαραίτητες για την επίλυση των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών προ-
κλήσεων της εποχής μας. 
Στη 8η εκδήλωση των Φυσικών Επιστημών οι μαθητές του σχολείου παρουσίασαν και δύο τραγού-
δια σχετικά με την 
καλλιέργεια υγιει-
νών φυτών του 
σχολικού μας κή-
που. Πρόκειται 
για το μουσικό πα-
ραμύθι «Ο μάγει-
ρας» (στίχοι: Χ. 
Παπαδόπουλος, 
μουσική: Δ. Μαρ-
κατόπουλος) και 
το τραγούδι «Τόσο 
λάθος διατροφή!» 
(στίχοι – μουσική: 
Τατιάνα Ζωγρά-
φου). 
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1ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων 
 
Το φως είναι μια μορφή ενέργειας που διαδίδεται με ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα ηλεκτρομαγνη-
τικά κύματα διαδίδονται ευθύγραμμα και με σταθερή ταχύτητα στο ίδιο οπτικό μέσο, π. χ. στο νερό, 
στον αέρα, στο γυαλί κ. ά. Όταν μια φωτεινή ακτίνα συναντήσει μια λεία και γυαλιστερή επιφάνεια, 
όπως το κάτοπτρο (καθρέφτης) αλλάζει κατεύθυνση. Το φαινόμενο αυτό της αλλαγής πορείας της 
φωτεινής ακτίνας λέγεται ανάκλαση του φωτός.  
Απορρόφηση του φωτός ονομάζεται το φαινόμενο της μεταφοράς της ενέργειας του φωτός σε ένα 
σώμα το οποίο συναντά. Το φως είναι ενέργεια. Κατά τη διέλευση του από ένα ημιδιάφανο σώμα, 
κατά την ανάκλαση ή τη διάχυση, κυρίως όμως κατά την απορρόφηση του από κάποιο σώμα προκα-
λεί αύξηση της ενέργειας του σώματος. Κυρίως προκαλεί αύξηση της θερμικής ενέργειας, καθώς 
τα μόρια του σώματος αναγκάζονται να κινηθούν πιο γρήγορα. Την αύξηση της θερμικής ενέργειας 
την καταλαβαίνουμε από την αύξηση της θερμοκρασίας. Ο βαθμός απορρόφησης της φωτεινής ε-
νέργειας εξαρτάται από το είδος και το χρώμα του υλικού σώματος.  
- Στις σκουρόχρωμες επιφάνειες, το μεγαλύτερο μέρος του φωτός απορροφάται, με αποτέλεσμα 
να θερμαίνονται περισσότερο. 
- Στις ανοιχτόχρωμες επιφάνειες, το μεγαλύτερο μέρος του φωτός διαχέεται και γι αυτό θερμαί-
νονται λιγότερο όταν πάνω τους πέφτει φως.  
Σίγουρα έχεις παρατηρήσει ότι μια ηλιόλουστη μέρα ζεσταίνεσαι πολύ περισσότερο, όταν φοράς 
μια σκουρόχρωμη παρά όταν φοράς μια ανοιχτόχρωμη μπλούζα. Τα ρούχα μας, όπως όλα τα αντι-
κείμενα γύρω μας, απορροφούν ένα μέρος του φωτός και διαχέουν ένα άλλο. 
Ένα μαύρο ρούχο απορροφά σχεδόν όλο το φως που πέφτει πάνω του, δε διαχέει παρά ελάχιστο 
φως. Γι’ αυτό δεν έχει κανένα χρώμα, είναι μαύρο. Καθώς τα σκουρόχρωμα αντικείμενα απορρο-
φούν περισσότερο φως από τα ανοιχτόχρωμα, θερμαίνονται περισσότερο. Γι’ αυτό και ζεσταινόμα-

στε πιο πολύ, όταν φοράμε σκουρόχρωμα ρούχα. Για τον ίδιο λόγο οι εξωτερικοί τοί-
χοι των σπιτιών στα ηλιόλουστα ελληνικά νησιά βάφονται με λευκό χρώμα.  
Σε χώρες που υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια, οι άνθρωποι γνωρίζοντας από την εμπει-
ρία τους ότι τα σκούρα ρούχα ζεσταίνουν περισσότερο, επιλέγουν να φορούν ανοιχτό-
χρωμα ρούχα. 

Βλέπουμε ένα αντικείμενο όταν το φως φτάνει στα μάτια μας 
αφού διαχυθεί πάνω στο αντικείμενο.  
Στο σκοτάδι δεν υπάρχει φως για να διαχυθεί στα αντικείμενα 
και γι αυτό δεν μπορούμε να δούμε τι υπάρχει γύρω μας. 
Συχνά λέμε «μου αρέσει το μαύρο χρώμα». Αυτό είναι λάθος. 
Το μαύρο δεν είναι χρώμα. Αντίθετα είναι η έλλειψη του χρώ-
ματος. Ένα σώμα είναι μαύρο, όταν απορροφά σχεδόν όλη την 
ακτινοβολία που πέφτει επάνω του και δεν διαχέει σχεδόν καθόλου.  
Ανάκλαση του φωτός και οδική ασφάλεια 
Τα οχήματα που κυκλοφορούν τη νύχτα φωτίζουν το δρόμο με τα φώτα τους. 
Για να μπορούν οι οδηγοί να διατηρούν τη σωστή πορεία, οι διαγραμμίσεις στο 
δρόμο είναι κατασκευασμένες από ειδικά υλικά, έτσι ώστε το φως να ανακλάται 
στην αντίθετη κατεύθυνση από την οποία αυτό ήρθε, δηλαδή προς το αυτοκίνη-
το που φωτίζει το δρόμο. Τα υλικά αυτά ονομάζονται γι’ αυτό το λόγο «ανακλα-
στικά». Από παρόμοια υλικά είναι κατασκευασμένοι και οι ανακλαστήρες στα πίσω φώτα των αυτο-
κινήτων, των μοτοσικλετών και των ποδηλάτων. Οι ανακλαστήρες χρησιμοποιούνται κατά κανόνα 
για την ασφάλεια μας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Εκτός από τα πίσω φώτα των οχημάτων 
ανακλαστικά υλικά χρησιμοποιούνται και για την κατασκευή των πινακίδων της τροχαίας αλλά και 
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των γιλέκων των αστυνομικών που ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Ένα μέρος πολλών ρούχων και πα-
πουτσιών είναι επίσης κατασκευασμένο από ανακλαστικά υλικά. Η χρήση του ρουχισμού αυτού εί-
ναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όταν κυκλοφορούμε σε σκοτεινά μέρη. 

 
Πείραμα 1ο:  
Υλικά: Δύο ελάσματα από το ίδιο μέ-
ταλλο, που οι επιφάνειές τους είναι η 
μία ανοιχτόχρωμη και άλλη σκουρόχρω-
μη, κερί, θερμαντική λάμπα. 

Εκτέλεση: Στάζουμε από μία σταγόνα κερί σε κάθε μεταλ-
λικό έλασμα. Τις αφήνουμε να κρυώσουν και να στερεοποιη-
θούν. Στη συνέχεια τις τοποθετούμε κοντά στην αναμμένη 
θερμαντική λάμπα. 
Παρατήρηση: Σε λίγο θα παρατηρήσουμε ότι θα λιώσει 
πρώτα η σταγόνα που βρίσκεται στην σκουρόχρωμη επιφάνεια και αργότερα εκείνη που βρίσκεται 
στην ανοιχτόχρωμη επιφάνεια. 
Εξήγηση: Στις σκουρόχρωμες επιφάνειες, το μεγαλύτερο μέρος του φωτός απορροφάται, με απο-
τέλεσμα να θερμαίνονται περισσότερο. Προκαλείται αύξηση της θερμικής ενέργειας, καθώς τα μό-
ρια του σώματος αναγκάζονται να κινηθούν πιο γρήγορα. 
 
Πείραμα 2ο:  
Υλικά: Δύο δοχεία μεταλλικά, ένα σκουρόχρωμο και ένα ανοιχτόχρω-
μο, δύο θερμόμετρα, μια θερμαντική λάμπα. 
Εκτέλεση: Βάζουμε στα δοχεία νερό, ίσης ποσότητας και σε θερμοκρα-
σία δωματίου. Βυθίζουμε τα θερμόμετρα στα δοχεία. Ανάβουμε το θερμαντικό λαμπτήρα. 
Παρατήρηση: Σε λίγο το θερμόμετρο που βρίσκεται στο σκουρόχρωμο δοχείο δείχνει υψηλότερη 
θερμοκρασία σε σχέση με το θερμόμετρο που βρίσκεται στο ανοιχτόχρωμο. 
Εξήγηση: Στις σκουρόχρωμες επιφάνειες, το μεγαλύτερο μέρος του φωτός απορροφάται, με απο-
τέλεσμα να θερμαίνονται περισσότερο.  
 
Κατασκευή 1η: Περισκόπιο  
Ένα όργανο που χρησιμοποιείται σε υποβρύχια για να μπορούν να βλέπουν πάνω από την επιφά-
νεια του νερού, ενώ βρίσκονται σε κατάδυση, στα άρματα μάχης, αλλά και σαν παιχνίδι! Μία κατα-
σκευή χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. 
Υλικά: 2 καθρεφτάκια (κατά προτίμηση μικρού πάχους για να μειωθεί το βάρος που θα σηκώσει 
το χαρτόνι) 10-15cm, χαρτόνι (κατά προτίμηση χονδρό), ψαλίδι, κόλα ή πιστόλι ζεστής σιλικόνης, 
κολλητική ταινία, χρώματα. 

   
Κάτοψη κατασκευής   

Χρησιμοποιώντας το χάρακα μεταφέρουμε το σχέδιο στο χαρτόνι στην  αναλογία που θέλουμε. 
Αφού χωρίσουμε το χαρτόνι σε τέσσερα ίσα μέρη, κόβουμε δύο τετράγωνα ανοίγματα, όπως φαίνο-
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νται  στο σχέδιο 1. Κλείνουμε το ανάπτυγμα του χαρτονιού σε ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο (τετρά-
γωνη σωλήνα) κόβοντας, κολλώντας και τοποθετώντας τα δυο καθρεφτάκια, όπως στο σχέδιο 2. 
Η κατασκευή μας είναι έτοιμη, αν θέλουμε μπορούμε και να τη βάψουμε. 
Κατασκευή 2η:  
Σε ένα κουτί χωρίς καπάκι στερεώσαμε διάφορους καθρέφτες, με τέτοιο τρόπο, ώστε κοιτώντας 
από ένα άνοιγμα να μπορεί να δει κανείς τα δύο από τα τρία αντικείμενα που βρίσκονται σε ισάριθ-
μα ανοίγματα σε διαφορετικές πλευρές του κουτιού. Αυτό γίνεται λόγω των διαδοχικών ανακλά-
σεων του φωτός. Στην περίπτωση του αντικειμένου που δεν μπορεί να δει ο παρατηρητής δε φτά-
νει το ανακλώμενο φως στο μάτι του. 

  
 

 
Η σημασία της φωτοσύνθεσης για τη ζωή στη Γη 

Εκτός από την ενέργεια την οποία εισάγει στο οικοσύστημα, η φωτοσύνθεση 
έχει σημαντικό ρόλο στη ζωή στον πλανήτη μας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 
ο άνθρακας των ανόργανων ενώσεων (διοξείδιο του άνθρακα) περνά σε οργα-
νικές (γλυκόζη). Τις ενώσεις αυτές προμηθεύονται με την τροφή τους και οι 
υπόλοιποι οργανισμοί, λαμβάνοντας έτσι και τον άνθρακα που είναι απαραίτη-
τος για να συνθέσουν τις δικές τους οργανικές ενώσεις. Με τη φωτοσύνθεση 
παράγεται και οξυγόνο, το οποίο αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα. Το οξυγόνο 
είναι απαραίτητο για τους περισσότερους από τους οργανισμούς, γιατί βοηθά 
στην απελευθέρωση μεγάλων ποσών ενέργειας από τη διάσπαση της τροφής. 

Έτσι, από τότε που εμφανίστηκαν οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί στον πλανήτη και η ατμόσφαιρα 
εμπλουτίστηκε με οξυγόνο, δημιουργήθηκαν πιο πολύπλοκες μορφές ζωής, αφού υπήρχε πλέον η 
δυνατότητα να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους ποσά ενέργειας. 
Όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έτσι και τα φυτά χρειάζονται ε-
νέργεια για να ζήσουν και να αναπτυχθούν. Σε αντίθεση με τα ζώα 
που παίρνουν την τροφή τους έτοιμη, τα φυτά την φτιάχνουν μόνα 
τους. Η τροφή συντίθεται στα φυτά με μια διαδικασία που λέγεται 

φωτοσύνθεση. Η λέξη είναι σύνθετη από το 
φως και το συνθέτω.  Για να γίνει η φωτο-
σύνθεση είναι απαραίτητο το φως του ήλιου 
και μια ουσία που λέγεται χλωροφύλλη. Αυ-
τή η ουσία δίνει το πράσινο χρώμα στα φύλλα των φυτών. Η φωτοσύνθε-
ση γίνεται μόνο στα φύλλα. Τα φυτά απορροφούν το διοξείδιο του άνθρα-
κα από την ατμόσφαιρα με τα φύλλα τους και νερό από το έδαφος με τις 
ρίζες τους. Το νερό μέσω του βλαστού φτάνει σε όλα τα μέρη του φυτού. 
Στα φύλλα υπάρχει η χλωροφύλλη, η οποία δεσμεύει το φως του ήλιου 
και ενώνει το νερό με το διοξείδιο του άνθρακα με μια χημική αντίδραση. 
Από τη χημική αντίδραση αυτήν παράγεται η γλυκόζη. Από τη γλυκόζη 
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παράγεται το άμυλο που αποτελεί την τροφή του φυτού και το οποίο μεταφέρεται σε όλα τα μέρη 
του φυτού. Κατά τη φωτοσύνθεση παράγεται οξυγόνο το οποίο απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. 

   
 

  
 

Πείραμα 1ο: Ένα φυτό (μολόχα) το σκεπάζουμε με διάφανη πλαστική σακούλα το προηγούμενο 
βράδυ. Την άλλη μέρα θα διαπιστώσουμε πάνω στη σακούλα υδρατμούς. 
Εξήγηση: Το φυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας απελευθερώνει νερό στο περιβάλλον του από τα 
στόματα των φύλλων του (διαπνοή). 
 
Πείραμα 2ο: Αποχρωματίζουμε τα φύλλα μέσα σε καθαρό οινόπνευμα για ένα εικοσιτετράωρο. 
Ρίχνουμε μερικές σταγόνες βάμματος ιωδίου στα σημεία του φύλλου που έχουν αποχρωματιστεί 
και περιμένουμε μερικά λεπτά. Εμφανίζονται μπλε κηλίδες στο φύλλο, που σημαίνει ότι υπάρχει 
άμυλο, που το παρασκευάζει το φυτό κατά τη διαδικασία διατροφής του με τη φωτοσύνθεση. 
 
Πείραμα 3ο: Με τον διακορευτή κόβουμε μικρά κομμάτια φύλλων. Τα ρίχνουμε σε ένα ποτήρι με 
απιονισμένο νερό και διαπιστώνουμε ότι επιπλέουν λόγω της ύπαρξης αέρα στο εσωτερικό τους. 
Νερό και κομμάτια φύλλων τα βάζουμε σε μια σύριγγα και, κλείνοντας με το δάχτυλο το άνοιγμα, 
τραβάμε το έμβολο της σύριγγας, για να αφαιρέσουμε τον 
αέρα από το εσωτερικό της κι επομένως και από τα κομ-
μάτια φύλλων. Αν ρίξουμε τα κομμάτια φύλλων στο ποτή-
ρι με το νερό θα τα δούμε αυτή τη φορά να βυθίζονται, 
λόγω της μη ύπαρξης αέρα στο εσωτερικό τους. Στη συ-
νέχεια φωτίζουμε το ποτήρι με το νερό και τα μικρά κομ-
μάτια φύλλου, οπότε τα μικρά κομμάτια ανέρχονται στην 
επιφάνεια του νερού. 
Εξήγηση: Το οξυγόνο που παράγεται κατά τη φωτοσύν-
θεση κολλάει στην επιφάνεια των μικρών κομματιών του 
φύλλου και σαν σωσίβιο τα ανυψώνει στην επιφάνεια του 
νερού.  
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2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων 
 
Ανάλυση του λευκού φωτός - Ουράνιο τόξο  
Συχνά στην καθημερινή μας ζωή βγαίνει στον ουρανό το ουράνιο τόξο. Το βλέπουμε όταν έχουμε 
βροχή και ήλιο συγχρόνως. Εμφανίζεται για λίγο και έπειτα ξαναχάνεται. Οφείλεται στην ταυτό-
χρονη εμφάνιση δυο φαινομένων, τη διάθλαση του φωτός και το διασκεδασμό του. Αυτά τα φαινό-
μενα θα τα αναλύσουμε στα μαθήματα Φυσικής μεγαλώνοντας και σε άλλη βαθμίδα της εκπαίδευ-
σης. 
 

 
 
Με απλά λόγια το φως διέρχεται μέσα από τις σταγόνες της βροχής κι εμφανίζεται το φάσμα του 
φωτός. 
Φάσμα είναι η ανάλυση του λευκού φωτός μέσα από ένα πρίσμα και η ταινία των εξερχόμενων 
χρωμάτων. Τα χρώματα του φάσματος λέγονται χρώματα της ίριδας. Κατά σειρά είναι: ερυθρό, 
πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, κυανό και ιώδες. Τα χρώματα αυτά δεν αναλύονται σε άλλα απλού-
στερα και αν τα ανασυνθέσουμε θα παράγουμε το λευκό φως. 
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1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
Κρήνη (σιντριβάνι) του Ήρωνα 
Υλικά: Τρία πλαστικά μπουκάλια, πλαστικά καλαμάκια, κόλλα, νερό. 

Διαδικασία: Κολλάμε τα δυο καπάκια από τα πλα-
στικά μπουκάλια. Ανοίγουμε μία τρύπα στα καπάκια 
και περνάμε ένα καλαμάκι (b), έτσι ώστε όταν βι-
δώσουμε τα δυο καπάκια στα πλαστικά μπουκάλια 
(Β) και (Γ), το καλαμάκι να ξεκινά από την κορυφή 
του μπουκαλιού (Γ) και να τελειώνει στον πάτο απ’ 
το μπουκάλι (Β). Με την κόλλα στεγανοποιούμε. 
Κόβουμε το τρίτο μπουκάλι (Α). Κολλάμε τους πά-
τους των μπουκαλιών (Α) και (Β). Ανοίγουμε μια 
τρύπα στους πάτους μπουκαλιών (Α) και (Β) και 
περνάμε ένα καλαμάκι (c) που ξεκινά από την κο-
ρυφή του μπουκαλιού (B) και τελειώνει στο μπου-
κάλι (Α). Με την κόλλα στεγανοποιούμε. Ανοίγουμε 
από μια τρύπα στο κάτω μέρος των μπουκαλιών (Α) 

και (Γ) και τις συνδέουμε με καλαμάκι (a). Με την κόλλα στεγανοποιούμε. 
Εξήγηση: Αρχικά ρίχνουμε νερό στο μπουκάλι (Α), το οποίο μέσα από το 
καλαμάκι (α) γεμίζει το μπουκάλι (Γ). Μόλις γεμίσει το μπουκάλι (Γ), ανα-
ποδογυρίζουμε το σύστημα και το νερό από το μπουκάλι (Γ) γεμίζει το 
μπουκάλι (Β) μέσα από το καλαμάκι (b). Όταν γεμίσει το μπουκάλι (Β) και 
αδειάσει το μπουκάλι (Γ) αναποδογυρίζουμε πάλι το σύστημα. Ρίχνουμε πάλι νερό στο μπουκάλι 
(Α). Μόλις το νερό καλύψει το καλαμάκι (α), από το καλαμάκι (c) αναβλύζει νερό σαν σιντριβάνι, 
μέχρι να αδειάσει το μπουκάλι (Β). 
Αρχικά η πίεση στην επιφάνεια των δοχείων (Β) και (Γ) είναι ίση με την ατμοσφαιρική. Όταν προ-
σθέτουμε νερό στο μπουκάλι (Α) αυτό μέσα από το καλαμάκι (α) οδηγείται στο δοχείο Γ το οποίο 
περιέχει αέρα και δημιουργεί πρόσθετη υδροστατική πίεση: P1=ρνερού∙g∙h1. Η πίεση αυτή μεταβιβά-
ζεται στο εσωτερικό του δοχείου (Γ) αλλά και του δοχείου (Β) μέσα από το καλαμάκι (b) το οποίο 
περιέχει αέρα (αρχή του Pascal). Επίσης στο δοχείο (Β) υπάρχει υδροστατική πίεση που δημιουρ-
γείται από το καλαμάκι (c) και είναι: P2=ρνερού∙g∙h2. 
Έτσι η διαφορά πιέσεων P=P1-P2=ρνερού∙g∙h1-ρνερού∙g∙h2= ρνερού∙g∙(h1-h2) είναι η αιτία που δημι-
ουργεί το σιντριβάνι. 
 
Η κούπα του Πυθαγόρα 
Υλικά: Ένα πλαστικό κύπελλο, δύο πλαστικά καλαμάκια (ένα λεπτό ένα πιο φαρδύ), κόλλα, νερό. 

Διαδικασία: Ανοίγουμε μια τρύπα στη βάση από το 
πλαστικό κύπελλο και περνάμε το λεπτό καλαμάκι. Με 
την κόλλα στεγανοποιούμε τη βάση από το κύπελλο. 
Κόβουμε ένα κομμάτι απ’ το φαρδύ καλαμάκι σε μήκος 
όσο και το λεπτό καλαμάκι μέσα στο κύπελλο. Κλεί-
νουμε το ένα του άκρο με πλαστελίνη. 
Εξήγηση: Όσο η στάθμη του υγρού είναι κάτω από το 
ύψος που έχουν το καλαμάκια μέσα στο κύπελλο, το 

κύπελλο δεν αδειάζει γιατί η υδροστατική πίεση δεν μπορεί να σπρώξει το νερό μέχρι την κορυφή 
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από το λεπτό καλαμάκι ώστε να απομακρύνει τον αέρα και το νερό να χυθεί. Όταν η στάθμη του 
νερού ανέβει πάνω από το ύψος που έχουν το καλαμάκια μέσα στο κύπελλο, η υδροστατική πίεση 
απομακρύνει τον αέρα από το λεπτό καλαμάκι. Τότε το νερό, λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης, αρ-
χίζει να χύνεται μέχρι το κύπελλο να αδειάσει. 

 
Τα πάνω … κάτω 
Υλικά: Δυο πλαστικά μπουκάλια, πλαστικό καλαμάκι, νερό, σπορέλαιο. 

Διαδικασία: Κολλάμε τα δυο καπάκια από τα 
πλαστικά μπουκάλια. Ανοίγουμε δυο τρύπες στα 
καπάκια και περνάμε τα δυο καλαμάκια (μήκους 
3cm περίπου). Με την κόλλα στεγανοποιούμε. 
Γεμίζουμε το ένα μπουκάλι με νερό και το άλλο 

με σπορέλαιο. Βιδώνουμε το σύστημα με τα δυο καπάκια στα δυο μπουκάλια. 
Εξήγηση: Τοποθετούμε τα δυο μπουκάλια έτσι ώστε το μπουκάλι με το νερό να 
είναι από πάνω. Παρατηρούμε ότι, λόγω της άνωσης, από το ένα καλαμάκι περ-
νάνε σταγόνες λαδιού που ανεβαίνουν γιατί το λάδι έχει μικρότερη πυκνότητα, 
ενώ από το άλλο καλαμάκι περνάνε σταγόνες νερού και κατεβαίνουν γιατί το 
νερό έχει μεγαλύτερη πυκνότητα. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι τα πάνω 
μπουκάλι να γεμίσει λάδι και το κάτω μπουκάλι να γεμίσει νερό. 
 
Ο δύτης του Καρτέσιου 
Υλικά: Ένα πλαστικό μπουκάλι, πλαστικό καλαμάκι σπαστό στο ένα του 
άκρο, συνδετήρες, νερό. 

Διαδικασία: Κόβουμε το καλαμάκι στο σπαστό του άκρο 
και δημιουργούμε ένα U. Στα δυο σκέλη του U σφηνώνου-
με έναν συνδετήρα. Από τον συνδετήρα αυτό περνάμε άλ-
λους δυο συνδετήρες. Έχουμε δημιουργήσει έτσι έναν 
«δύτη». Αν ο «δύτης» δεν επιπλέει στο νερό βάζουμε μι-
κρότερους συνδετήρες. Γεμίζουμε το μπουκάλι με νερό, 
ρίχνουμε μέσα το «δύτη» και βιδώνουμε σφικτά το καπάκι 
του μπουκαλιού. 
Εξήγηση: Ο «δύτης» επιπλέει γιατί του ασκούνται οι α-
ντίθετες δυνάμεις βάρος και η άνωση. Στο καλαμάκι έχει 
εγκλωβιστεί μια ποσότητα αέρα. Όταν πιέζουμε το μπου-

κάλι, η πίεση μεταφέρεται σε όλη την έκταση του νερού (αρχή του Pascal), 
οπότε και στο καλαμάκι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συμπιέζεται ο ε-
γκλωβισμένος αέρας στο καλαμάκι και περισσότερο νερό να εισέρχεται σ’ 
αυτό. Έτσι όμως το βάρος του «δύτη» μεγαλώνει, γίνεται μεγαλύτερο από 
την άνωση και αυτός καταδύεται. Όταν δεν πιέζουμε το μπουκάλι, νερό εξέρχεται από το καλαμάκι 
και το βάρος του «δύτη» αποκτά την αρχική του τιμή. Έτσι ο «δύτης» ανεβαίνει. 
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2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
Αρχή του Pascal 
Υλικά: Μία μικρή σύριγγα, μία μεγάλη σύριγγα, πλαστικό σωληνάκι, ποσότητα 
νερού. 
Διαδικασία: Η μικρή και η μεγάλη σύριγγα συνδέθηκαν με ένα ελαστικό σωλη-
νάκι και γεμίστηκαν με νερό. 
Πίεσε με το ένα χέρι το έμβολο της μικρής σύριγγας και με το άλλο το έμβολο 
της μεγάλης σύριγγας και προσπάθησε να ισορροπήσεις τα δύο έμβολα. 
Ασκείς τις ίδιες ή διαφορετικές δυνάμεις; Τι συμπεραίνεις; 
Εξήγηση: Η παραπάνω διάταξη των δύο συνδεδεμένων συρίγγων είναι ένα υδραυλικό πιεστήριο. 
Το παρακάτω σχήμα παριστάνει ένα υδραυλικό πιεστήριο (υδραυλική αντλία). 

Όταν ασκηθεί δύναμη F1 στο μικρό έμβολο που έχει εμβαδόν Α1, στο υγρό 
ασκείται, εκτός της ατμοσφαιρικής, πρόσθετη πίεση p1=F1/A1. Επομένως, 
σύμφωνα με την «Αρχή του Pascal»*, το υγρό ασκεί στο μεγάλο έμβολο 
που έχει εμβαδόν Α2 πίεση p2 ίση με την p1. Η δύναμη F2 που ασκείται 
στο μεγάλο έμβολο με κατεύθυνση προς το έξω είναι p2=F2/A2. Επειδή 
p1=p2 προκύπτει F1/A1 = F2/A2  F2 = (A2/A1) F1. Επειδή το εμβαδόν 
Α2 του μεγάλου εμβόλου είναι μεγαλύτερο από εμβαδόν Α1 του μικρού εμ-
βόλου, η δύναμη F2 είναι μεγαλύτερη της δύναμης F1. 

*Αρχή του Pascal: κάθε μεταβολή της πίεσης σε οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού 
που είναι ακίνητο προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του. 
 
Ζύγιση – Άνωση 
Υλικά: Ψηφιακή ζυγαριά κουζίνας, γυάλινο ποτήρι, κουταλάκι, 
ποσότητα νερού, πίνακας, μαρκαδόρος, σπόγγος. 
Διαδικασία: Ζυγίζουμε το γυάλινο ποτήρι που περιέχει ποσό-
τητα νερού και καταγράφουμε την ένδειξη. Ζυγίζουμε το κου-
ταλάκι και καταγράφουμε την ένδειξη. Αν τοποθετήσουμε μαζί 
το γυάλινο ποτήρι και το κουταλάκι στη ζυγαριά, ποια θα είναι 
η ένδειξη; 
Αν στη συνέχεια βυθίσουμε το κουταλάκι στο νερό του ποτηριού, η ένδειξη της ζυγαριάς θα μειω-
θεί, θα μείνει η ίδια, ή θα αυξηθεί; Η άνωση που ασκεί το νερό στο βυθισμένο κουταλάκι θα γίνει 
αντιληπτή από την ζυγαριά ως ελάττωση του βάρους του κουταλιού; 
Απομακρύνουμε το κουταλάκι από το νερό. Αν στο νερό βυθίσουμε το δάχτυλό μας, η ένδειξη της 
ζυγαριάς θα μειωθεί, θα μείνει η ίδια, ή θα αυξηθεί και γιατί; 
Εξήγηση: Όταν τοποθετούμε μαζί το γυάλινο ποτήρι και το κουταλάκι στη ζυγαριά, ή ένδειξη της 
ζυγαριάς θα είναι προφανώς το άθροισμα των επιμέρους ενδείξεων. 
Αν το κουταλάκι το βυθίσουμε στο νερό του ποτηριού η ένδειξη της ζυγαριάς δεν θα αλλάξει και 
θα παραμείνει όσο το άθροισμα των επιμέρους ενδείξεων. Όση άνωση ασκεί το νερό στο κουταλά-
κι με φορά προς τα άνω, τόση είναι και η δύναμη που ασκεί το κουταλάκι στο νερό αλλά με φορά 
προς τα κάτω (τρίτος νόμος του Νεύτωνα). 
Στο βυθισμένο δάκτυλο ασκείται από το νερό άνωση με φορά προς τα άνω, η οποία ισούται με το 
βάρος της εκτοπισμένης από το δάκτυλο ποσότητας νερού (αρχή του Αρχιμήδη). Όση είναι η άνω-
ση που ασκεί το νερό στο δάκτυλο με φορά προς τα άνω, τόση είναι και η δύναμη που ασκεί δάκτυ-
λο στο νερό αλλά με φορά προς τα κάτω (τρίτος νόμος του Νεύτωνα), η οποία προστίθεται στην 
ένδειξη της ζυγαριάς. 
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Το μπαλάκι του πινγκ-πονγκ που … αιωρείται 
Υλικά: Ένα πιστολάκι μαλλιών, ένα μπαλάκι του πινγκ-πονγκ. 
Διαδικασία: Κρατάμε το πιστολάκι μαλλιών σε λειτουργία κατακόρυφα με το στόμιο του προς τα 
πάνω. Αφήνουμε μέσα στο ρεύμα του αέρα που βγαίνει 
από το πιστολάκι το μπαλάκι του πινγκ-πονγκ. Το μπαλάκι 
μένει αιωρούμενο μέσα στο ρεύμα του εξερχόμενου αέρα. 
Ερμηνεία: Το μπαλάκι αιωρείται, γιατί το σπρώχνει ο ε-
ξερχόμενος αέρας, ο οποίος ισορροπεί το βάρος του. Δε 
φεύγει αριστερά – δεξιά, γιατί η πίεση μέσα στο ρεύμα του 
αέρα είναι μικρότερη από τη ατμοσφαιρική. Έτσι παραμένει 
στην περιοχή της μικρότερης πίεσης. 
 
Το μπουκάλι που … καταπίνει αυγά 
Υλικά: Μία γυάλινη λεκάνη μικρή, ένα ξεφλουδισμένο μέτρια βρασμένο αυγό, ένα μπουκάλι γυάλινο 
με στόμιο λίγο μικρότερο από τη διάμετρο του αυγού, παγάκια. 
Διαδικασία: Κλείνουμε το στόμιο του μπουκαλιού με το αυγό. Τοποθετούμε το μπουκάλι μέσα στη 
λεκάνη με τα παγάκια. Το αυγό «έλκεται» μέσα στο μπουκάλι. Παίρνουμε το μπουκάλι στα χέρια 
μας και το αναστρέφουμε γρήγορα, έτσι ώστε να σφηνωθεί το αυγό στο στόμιο του μπουκαλιού ε-
σωτερικά. Κρατώντας το μπουκάλι, προσποιούμεθα ότι το πιέζουμε για να βγει το αυγό έξω. Μετά 
από λίγο το αυγό πετάγεται έξω από το μπουκάλι. 
Ερμηνεία: Καθώς ψύχεται ο αέρας στο μπουκάλι η πίεση ελαττώνεται και το αυγό ωθείται προς τα 
μέσα, επειδή η εξωτερική πίεση είναι μεγαλύτερη της εσωτερικής. Αντίθετα, κατά την αναστροφή 
του μπουκαλιού και το σφήνωμα του αυγού στο στόμιο του, ο εγκλωβισμένος αέρας θερμαίνεται 
από τα χέρια μας, η πίεση του αυξάνεται και το αυγό ωθείται προς τα έξω. 

  
 
Πως τα χάλκινα νομίσματα γίνονται ασημένια και χρυσά 
Υλικά: Νομίσματα του 1, 2 και 5 λεπτών, κάψα πορσελάνης, εργαστηριακός λύχνος και πλέγμα α-
μιάντου, ποτήρι ζέσεως 100ml, λαβίδα, σκόνη Zn (1g), NaOH (διάλυμα 6M, 15ml). 
Διαδικασία: α) Ασημένια νομίσματα: Τοποθετούμε το διάλυμα NaOH και τη σκόνη Zn στην κάψα. 
Τοποθετούμε την κάψα στο πλέγμα και τη θερμαίνουμε στο λύχνο. Πριν αρχίσει το διάλυμα να 
βράζει, τοποθετούμε με τη λαβίδα τα νομίσματα στην κάψα. Όταν πάρουν το ασημί χρώμα, τα α-
φαιρούμε με τη λαβίδα, τα ρίχνουμε στο ποτήρι να κρυώσουν, τα ξεπλένουμε και τα στεγνώνουμε. 
β) Χρυσά νομίσματα: Θερμαίνουμε τα ασημένια νομίσματα στη φλόγα κρατώντας τα με τη λαβίδα 
για περίπου 20-30s. Όταν πάρουν το χρυσαφί χρώμα, τα απομακρύνουμε από τη φλόγα και τα α-
φήνουμε λίγο να κρυώσουν. 
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Ερμηνεία: Τα νομίσματα εξωτερικά είναι καλυμμένα με χαλκό. Μετά από κάποιες αντιδράσεις ο Zn 
καλύπτει εξωτερικά τα νομίσματα προσδίδοντάς τους το ασημί χρώμα. Το χρυσαφί χρώμα που 
παίρνουμε στη συνέχεια με τη θέρμανση του «ασημένιου» νομίσματος οφείλεται στη δημιουργία 
κράματος ορειχάλκου που έχει το χρώμα του χρυσού. 
 

 

Με αφορμή το διεθνές έτος φωτός 2015 μια ομά-
δα μαθητριών δημιούργησε την Ίριδα, τη θεότητα 
του Ολύμπου, που ανήκε στην ακολουθία των 
θεών με καθήκοντα αγγελιαφόρου όμοια με εκεί-
να του Ερμή. Οι αρχαίοι Έλληνες φαντάζονταν 
την Ίριδα νέα με πλούσιο βραχύ χιτώνα, με με-
γάλες πτέρυγες στους ώμους και χρυσά φτερωτά 
σανδάλια φέροντας στο χέρι το κηρύκειο. Ήταν 
φτερωτή και ορμητική σα θύελλα, γνωστή ως πι-
στή και γοργοπόδαρη αγγελιαφόρος των θεών. Ο 
δρόμος που ακολουθούσε στον ουρανό για να με-
ταφέρει το, για τον όρκο των θεών, «ιερό ύδωρ» 
χαρασσόταν επτάχρωμος. Με την ορμή της βρο-
χής έφθανε από τον Όλυμπο στη γη ή στη θά-
λασσα. Γενικά από όλες τις μυθολογικές ιστορίες 
διαφαίνεται καθαρά πως η Ίρις ήταν η ιδεατή 
ανθρωπόμορφη ιπτάμενη θεότητα (αλληγορική) 
της έννοιας του ουράνιου τόξου. 
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3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
O μαγνήτης που αργεί  
Υλικά: Ένας χάλκινος σωλήνας μήκους πε-
ρίπου 50cm, ένας ισχυρός κυλινδρικός μα-
γνήτης νεοδυμίου, ένα χαλίκι. 
Εκτέλεση - Ερμηνεία: Πλησίασε έναν ισχυ-
ρό μαγνήτη νεοδυμίου κοντά σε έναν χάλκινο 
σωλήνα. Τι παρατηρείς; Έλκεται ο χάλκινος 
σωλήνας; (Όχι.) Γιατί; (Ο χαλκός είναι δια-
μαγνητικό υλικό και όχι σιδηρομαγνητικό.)  
Πάρε ένα χαλίκι, το οποίο εύκολα μπορείς να 
διαπιστώσεις ότι επίσης δεν έλκει το χάλκινο σωλήνα, και άφησέ το να πέσει μέσα από το σωλήνα. 
Τι κίνηση κάνει; (Ελεύθερη πτώση.)  
Τι νομίζεις ότι θα συμβεί αν αφήσεις το μαγνήτη να πέσει μέσα από το σωλήνα; Δοκίμασέ το! 
Τι παρατηρείς; (Ο μαγνήτης πέφτει πολύ πιο αργά από ότι το χαλίκι.) 
Μπορείς να υποθέσεις γιατί συμβαίνει αυτό; (Λόγω επαγωγής σχηματίζονται δινορεύματα στον 
αγώγιμο χαλκό. Το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από τα δινορεύματα αντιτίθεται στην κίνηση 
του μαγνήτη.) 
 
Ρύζι – μαγνήτης  
Υλικά: Ρύζι γλασέ, ένα ξυλάκι, ένα μεγάλο 
άδειο βάζο με στενό λαιμό. 
Εκτέλεση: Γεμίζουμε το βάζο με ωμό ρύζι 
μέχρι το χείλος του. Βυθίζουμε ένα ξυλάκι 
στο ρύζι επανειλημμένα. Κάποια στιγμή κρα-
τώντας το ξυλάκι και σηκώνοντάς το προς τα 
πάνω καταφέρνουμε να σηκώσουμε ολόκληρο 
το βάζο μαζί με το ρύζι.  
Ερμηνεία: Όταν το ξυλάκι εισχωρεί στο ρύζι, οι κόκκοι του ρυζιού ωθούνται στα πλάγια. Όταν το 
τραβάμε προς τα έξω, οι κόκκοι ξαναπέφτουν πίσω στο χάσμα, γεμίζοντας όμως καλύτερα τα με-
ταξύ τους κενά. Το ρύζι τακτοποιείται όλο και καλύτερα και αυξάνεται η δύναμη της τριβής ανάμε-
σα στους κόκκους του ρυζιού, το ξυλάκι και τα τοιχώματα του βάζου. Κάποια στιγμή η τριβή γίνε-
ται τόση που μπορεί να ανασηκώσει ολόκληρο το βάζο.  
 

Το ποτήρι ανάποδα αλλά νερό δε χύνεται  
Σκοπός: Να δείξουμε την ύπαρξη της ατμοσφαιρικής πίεσης. 
Εκτέλεση: Γεμίζουμε ένα ποτήρι με νερό μέχρι τα χείλη του. Το σκεπάζου-
με με ένα χαρτονάκι ή χαρτί, προσέχοντας να μη μείνει καθόλου αέρας με-
ταξύ νερού και χαρτιού. Κρατώντας αρχικά το χαρτί αναποδογυρίζουμε 
γρήγορα το ποτήρι. Αφήνουμε το χαρτί και παρατηρούμε ότι το χαρτόνι δεν 
πέφτει και συγκρατεί το νερό, στο ποτήρι. 
Ερμηνεία: Η ατμοσφαιρική πίεση εξουδετερώνει την υδροστατική πίεση του 
νερού στο χαρτί.  
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Σύνθεση θειούχου σιδήρου  
Υλικά: Σίδηρος σε σκόνη ή σε ρινίσματα, θείο σε σκόνη, πυρίμαχος δοκιμαστικός σωλήνας, ξύλινη 

λαβίδα δοκιμαστικών σωλήνων. 
Εκτέλεση: Στο δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτουμε 5,6g 
σιδήρου σε σκόνη και περίπου 4g θείου σε σκόνη. Ανα-
κινούμε τον σωλήνα ώστε το μείγμα να ομογενοποιηθεί 
όσο το δυνατόν καλύτερα. Μπορούμε να διαχωρίσουμε 
το μείγμα με μαγνήτη.  
Φέρνουμε τον δοκιμαστικό σωλήνα με το μείγμα στη 
φλόγα του λύχνου. Μετά από λίγο αρχίζει η αντίδραση. 

Επειδή η αντίδραση είναι ισχυρά εξώθερμη, απομακρύνουμε το σωλήνα από το λύχνο και η αντί-
δραση συνεχίζεται από μόνη της. Το μαύρο στερεό που σχηματίστηκε δεν έλκεται από το μαγνήτη. 
Κατά την αντίδραση παράγονται οξείδια του θείου και γι’ αυτό το πείραμα πρέπει να γίνεται στον 
απαγωγό του εργαστηρίου. 
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4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
Αναζωπύρωση φωτιάς με … πατάτα. 
Υλικά: Δοκιμαστικό σωλήνα, πατάτα, καλαμάκια ξυλάκια. 
Διαδικασία: Τοποθετούμε μερικά κομματάκια πατάτας στο δοκιμαστικό σωλήνα. Ρίχνουμε στο δο-
κιμαστικό σωλήνα H2O2 ( υπεροξείδιο του υδρογόνου, κοινώς οξυζενέ). Παρατηρούμε ότι τα κομ-

ματάκια πατάτας αφρίζουν. Ανάβουμε ένα ξυλάκι και έπειτα 
το σβήνουμε. Φέρουμε το πυρακτωμένο άκρο μέσα στο δο-
κιμαστικό σωλήνα με τους αφρούς. Η φωτιά αναζωπυρώνε-
ται. 
Εξήγηση: Στην πατάτα υπάρχει το ένζυμο καταλάση που 
διασπά το H2O2 (οξυζενέ) και απελευθερώνεται O2 σύμ-
φωνα με την αντίδραση: H2O2  H2 + O2.  
To Ο2 είναι απαραίτητο στην καύση και αναζωπυρώνει τη 
φωτιά. 
 

Εκρηκτική Σαπουνάδα 
Υλικά: Γυάλινη φιάλη με στόμιο, λάστιχο που να εφαρμό-
ζει στο στόμιο της φιάλης, γυάλινο ποτήρι, απορρυπαντικό 
πιάτων, κερί, ψήγματα Zn, HCl. 
Διαδικασία: Τοποθετούμε 2-3 ψήγματα Zn στη φιάλη με 
το στόμιο. Ρίχνουμε HCl και κλείνουμε με πώμα την φιάλη. 
Εφαρμόζουμε το λάστιχο στο στόμιο και το άλλο άκρο στο 
γυάλινο ποτήρι με το απορρυπαντικό. Δημιουργείτε σα-
πουνάδα. Πλησιάζουμε το κερί αναμμένο και η φωτιά σβήνει με κρότο. 
Εξήγηση: Τα μέταλλα αντιδρούν με τα οξέα και παράγεται αέριο H2. Το H2 είναι κροτούν αέριο. 
 
Υποβρύχια φωτιά 
Υλικά: Διάφανο δοχείο, κερί ρεσό, ποτήρι, νερό. 
Διαδικασία: Ανάβουμε το κερί και το τοποθετούμε σε ένα 
μεγάλο γυάλινο δοχείο, κατά προτίμηση διαφανές γεμάτο 
νερό. Πιέζουμε το ποτήρι επάνω στο κερί να βυθιστεί. Το 
κερί παραμένει αναμμένο. 
Εξήγηση: Το ποτήρι εγκλωβίζει αέρα που περιέχει οξυγό-
νο. Το οξυγόνο ασκεί πίεση και το νερό δε μπορεί να μπει 
στο ποτήρι. Έτσι πραγματοποιείται καύση κάτω από το 
νερό. Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για την καύση. Όταν 
εξαντλείται το οξυγόνο το κερί σβήνει και το νερό εισέρχεται στο ποτήρι. 
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5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
Παραγωγή βιοκαυσίμου (βιοντίζελ) 
Υλικά: Ηλεκτρονικός ζυγός, ποτήρι ζέσεως 250ml, αναδευτήρας, θερμόμετρο, θερμαντική εστία, 
καυστικό κάλιο, μεθανόλη, φυτικό λάδι, 2 πυροσωλήνες. 
Διαδικασία: Ζυγίζουμε 1,2gr υδροξείδιο του καλίου και τα προσθέτουμε στο μπουκαλάκι με τα 
25ml μεθανόλη. Κλείνουμε καλά το μπουκάλι και ανακατεύουμε το περιεχόμενο για 60s. Ανοίγουμε 
το καπάκι για να φύγει η πίεση των αερίων που παράγονται. Η ένωση που σχηματίζεται ονομάζεται 
μεθοξείδιο του καλίου. Σε ένα ποτήρι ζέσεως ρίχνουμε 125ml φυτικό λάδι και στη συνέχεια προ-
σθέτουμε το μεθοξείδιο του καλίου. Τοποθετούμε 
το ποτήρι ζέσεως σε μια θερμαντική εστία και α-
νακατεύουμε καλά το περιεχόμενο με έναν ανα-
δευτήρα μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει τους 55οC 
με 60οC, ενώ συνεχίζουμε την ανάδευση του δια-
λύματος για 20 λεπτά, διατηρώντας ταυτόχρονα 
σταθερή τη θερμοκρασία. Αφήνουμε το περιεχόμε-
νο να ηρεμήσει για 15 με 20 λεπτά. Σε αυτή τη 
φάση το περιεχόμενο διαχωρίζεται σε 2 στρώμα-
τα. Παίρνουμε το πάνω στρώμα και το τοποθε-
τούμε σε ένα νέο ποτήρι ζέσεως. Θερμαίνουμε το 
περιεχόμενο μέχρι τους 55-60οC. Μετά από 20 
λεπτά θα δημιουργηθούν πάλι δύο διαφορετικά στρώματα. Το πάνω στρώμα αποτελεί το βιοντίζελ 
(βιοκαύσιμο) Στη συνέχεια ρίχνουμε το βιοκαύσιμο στον πυροσωλήνα ενώ στον άλλο πυροσωλήνα 
ρίχνουμε το φυτικό λάδι. Ανάβουμε τα φυτίλια των πυροσωλήνων και παρατηρούμε ότι η φλόγα του 
βιοκαυσίμου είναι πιο έντονη σε σχέση με τη φλόγα του φυτικού λαδιού. 
Εξήγηση: Η μέθοδος παραγωγής βιοντίζελ συνίσταται στην αντίδραση μετεστεροποίησησς των 
τριγλυκεριδίων που περιέχονται στο φυτικό λάδι με κάποια αλκοόλη μικρού μοριακού βάρους (με-
θανόλη). Για την πραγματοποίηση της μετεστεροποίησης χρησιμοποιούνται ως καταλύτες κυρίως 
ισχυρές βάσεις (KOH), οι οποίες διαλύονται στη μεθανόλη.  
Αντίδραση μετεστεροποίησης: Τριγλυκερίδια + μεθανόλη  →KOH  μεθυλεστέρας + γλυκερίνη 
 (φυτικό λάδι)  (βιοντίζελ) 
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Χρήση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρόλυση και παραγωγή η-
λεκτρικής ενέργειας με τη χρήση κυψέλης υδρογόνου 
Υλικά: Φωτοβολταϊκό στοιχείο, συσκευή ηλεκτρόλυσης νερού, συσκευή αποθήκευσης αερίων (υ-
δρογόνου και οξυγόνου), κυψέλη υδρογόνου, led, ακροδέκτες.  
Διαδικασία: Συνδέουμε το φωτοβολταϊκό στοιχείο με τη συσκευή ηλεκτρόλυσης. Τα παραγόμενα 
προϊόντα της ηλεκτρόλυσης δηλαδή το υδρογόνο και το οξυγόνο, συλλέγονται στη συσκευή αποθή-
κευσης αερίων. Στη συνέχεια αποσυνδέουμε τη συσκευή ηλεκτρόλυσης και συνδέουμε τη συσκευή 
αποθήκευσης του υδρογόνου με την κυψέλη υδρογόνου και τη διάταξη led.  
Εξήγηση: Κατά την ηλεκτρόλυση το νερό διασπάται σε υδρογόνο και οξυγόνο. Στην κυψέλη το υ-
δρογόνο της ηλεκτρόλυσης και το οξυγόνο που παρέχεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα (με την ειδι-
κή τρόμπα που υπάρχει στην κυψέλη υδρογόνου), αντιδρούν με την παρουσία ηλεκτρολύτη και πα-
ράγουν νερό, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται ένα ηλεκτροχημικό δυναμικό που προκαλεί ροή ηλε-
κτρικού ρεύματος στο εξωτερικό κύκλωμα (παρατηρούμε ότι τα λαμπάκια led ανάβουν). 
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6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
Το μπαλόνι που φουσκώνει μόνο του  
Υλικά: Ξύδι ή λεμόνι, μαγειρική σόδα, μια λεκάνη, μπουκάλι διαφανές, μπαλόνι, κουταλάκι. 
Διαδικασία: Βάζουμε μαγειρική σόδα μέσα σε ένα μπαλόνι με το κουταλάκι. Βάζουμε μισό μπουκάλι 
ξύδι μέσα σε ένα άδειο μπουκάλι. Τοποθετούμε 
στο στόμιο του μπουκαλιού το μπαλόνι και σιγά 
σιγά αναποδογυρίζουμε το μπαλόνι και πέφτει η 
σόδα μέσα στο μπουκάλι με το ξύδι. Παρατηρού-
με ότι το μπαλόνι αρχίζει να φουσκώνει. 
Εξήγηση: Όταν η σόδα έρθει σε επαφή με το 
ξύδι ξεκινά η χημική αντίδραση, παράγεται διο-
ξείδιο του άνθρακα που φουσκώνει το μπαλόνι. 
 
Αόρατο ποτήρι 
Υλικά: Ηλιέλαιο, 2 ποτήρια ζέσεως (1 μεγάλο και 1 μικρό). 
Διαδικασία: Γεμίζουμε το μικρό ποτήρι με ηλιέλαιο και συνεχίζουμε την προσθήκη μέχρι να κα-
λυφθεί τελείως το μικρό ποτήρι. Παρατηρούμε τότε ότι το μικρό ποτήρι εξαφανίζεται. 
Εξήγηση: Όταν το φως αλλάζει υλικό μέσα στο οποίο «τρέχει», τότε αλλάζει και η κατεύθυνσή 
του, δηλαδή διαθλάται. Αυτό μας επιτρέπει να διακρίνουμε τα διαφανή αντικείμενα γύρω μας. Κάθε 
υλικό έχει το δικό του δείκτη διάθλασης ο οποίος δίνεται από τον τύπο n=c/v, όπου c η ταχύτητα 
του φωτός στο κενό (300000 km/s) και v η ταχύτητα του φωτός σε ένα υλικό μέσο. Πάντα ισχύει 
n>1. Στο πείραμά μας το ηλιέλαιο και το γυαλί είναι υλικά με τον ίδιο δείκτη διάθλασης. Επομένως 
το φως ταξιδεύει μέσα από το ηλιέλαιο και το γυαλί σα να πρόκειται για το ίδιο υλικό και δε δια-
θλάται περνώντας από το ένα μέσο στο άλλο. Αυτός είναι και ο λόγος που το ποτήρι γίνεται αόρα-
το. 
 
Ρεύμα από λεμόνια 
Υλικά: 5 λεμόνια, 5 φύλλα χαλκού, 5 φύλλα ψευ-
δάργυρου, 1 λυχνία τύπου led, καλώδια - κροκο-
δειλάκια.  
Διαδικασία: Βυθίζουμε σε κάθε λεμόνι ένα φύλ-
λο χαλκού και ένα φύλλο ψευδαργύρου. Συνδέου-
με με καλώδιο το φύλλο ψευδάργυρου του πρώ-
του λεμονιού με το φύλλο χαλκού του δεύτερου 
λεμονιού κ.ο.κ. Συνδέουμε με καλώδιο το φύλλο 
χαλκού που έμεινε με την άκρη της λυχνίας και το φύλλο ψευδαργύρου που έμεινε με την άλλη ά-
κρη. Παρατηρούμε ότι η λυχνία φωτοβολεί. 
Εξήγηση: Μόλις το κιτρικό οξύ που περιέχει το λεμόνι έρθει σε επαφή με τα μέταλλα, έχουμε ροή 
ηλεκτρονίων από τον ψευδάργυρο προς το χαλκό, που δημιουργεί το ρεύμα. Η διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας λεμονιού όμως είναι περιορισμένη. 
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Πώς θα πάρουμε το βυθισμένο σε νερό νόμισμα με στεγνά χέρια 
Υλικά: Πιάτο, ποτήρι, κερί, πλαστελίνη, χρωματισμένο νερό, κέρμα. 
Διαδικασία: Βάζουμε το νερό στο πιάτο κι έπειτα το κερί στο κέντρο του πιάτου. Στη συνέχεια 
ρίχνουμε και το κέρμα. Σκοπός μας είναι να πάρουμε το κέρμα χωρίς να βραχούμε.  
Στο στόμιο του ποτηριού βάζουμε 2-3 κομμάτια πλαστελίνη. Ανάβουμε το κερί και το καπακώνου-
με με το ποτήρι. Παρατηρούμε ότι σε λίγα δευτερόλεπτα το νερό ανεβαίνει στο ποτήρι και παίρ-
νουμε το κέρμα χωρίς να βραχούμε.  
Εξήγηση: Η καύση του κεριού δεσμεύει το οξυγόνο του αέρα μέσα στο ποτήρι, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται ελαττωμένη πίεση στο εσωτερικό του ποτηριού. Έτσι η εξωτερική ατμοσφαιρική πί-
εση ωθεί το νερό μέσα στο ποτήρι. 
 
Το μπουκάλι που ρουφάει αυγά 
Υλικά: Μπουκάλι, βρασμένο και ξεφλουδισμένο αυγό, βαμβάκι εμποτισμένο με οινόπνευμα, ανα-
πτήρας. 
Διαδικασία: Ανάβουμε το βαμβάκι και το ρίχνουμε στο μπουκάλι. Τοποθετούμε στο στόμιο του 
μπουκαλιού το αυγό και παρατηρούμε ότι το αυγό «ρουφιέται» μέσα στο μπουκάλι. 
Εξήγηση:  Αυτό γίνεται γιατί βάζοντας φωτιά μέσα στο μπουκάλι ο αέρας ζεσταίνεται και διαστέλ-
λεται. Καθώς διαστέλλεται βγαίνει από το μπουκάλι. Στη συνέχεια καθώς μέσα στο μπουκάλι υ-
πάρχει λιγότερος αέρας και δεν μπορεί να μπει άλλος από έξω γιατί κλείνει το στόμιο το αυγό η 
πίεση έξω από το μπουκάλι είναι μεγαλύτερη και η διαφορά των πιέσεων μέσα και έξω από το 
μπουκάλι σπρώχνει το αυγό προς τα μέσα. 
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Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 
 
Ηλεκτρική αγωγιμότητα 
Σκοπός - στόχοι: Να διακρίνουν (ξεχωρίσουν) οι μαθητές τους αγωγούς και τους μονωτές. 
Μετά το τέλος της διαδικασίας θα πρέπει να δίνουν τον ορισμό και να διακρίνουν τους αγωγούς 
από τους μονωτές. Επίσης να διακρίνουν τους μεταλλικούς και τους ηλεκτρολυτικούς αγωγούς. 
Προαπαιτούμενη θεωρία (που στηριζόμαστε): Τα διάφορα σώματα (ουσίες) διακρίνονται, ανάλογα 
αν αφήνουν να περάσει το ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από τη μάζα τους ή όχι, βασικά σε δύο κατηγορίες 
στους αγωγούς και στους μονωτές. Στους αγωγούς το ηλεκτρικό ρεύμα περνά ενώ στους μονωτές 
όχι. Εκτός από τα στερεά σώματα υπάρχουν και υγρές ουσίες που αφήνουν να περάσει το ηλεκτρι-
κό ρεύμα μέσα από την μάζα τους. Για όλα τα παραπάνω η ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι μια χαρα-
κτηριστική ιδιότητα της ύλης (των υλικών σωμάτων). 
Υλικά: Μπαταρία 4,5 ή 6V, καλώδια σύνδεσης, κροκοδειλάκια, λαμπτήρας σε βάση, 3 ποτήρια ζέ-
σεως, συνδετήρας, 2 μολύβια με ξυσμένα άκρα, ξύλο από σουβλάκι, πλαστικό κουτάλι, μεταλλικό 
έλασμα χαλκού, ράβδος από γυαλί, διάλυμα οξέος (υδροχλωρικό οξύ ΗCl), διάλυμα βάσης (υδρο-
ξείδιο του νατρίου ΝαΟΗ), αλάτι (χλωριούχο νάτριο ΝαCl), νερό αποσταγμένο. 
Παρατηρήσεις (οδηγίες): Πολλές φορές, η αγωγιμότητα μας προδίδει, για το λόγο αυτό πρέπει να 
είμαστε προσεκτικοί. Μπαταρία «πεσμένη», καλώδια φθαρμένα, κροκοδειλάκια ή μεταλλικές άκρες 
οξειδωμένες, λαμπάκια καμένα, είναι λόγοι να μην πετύχει το πείραμα. Χρησιμοποιείστε μπαταρίες 
4,5V ή 6V. Διαλύματα αραιά επίσης αναδεικνύονται σε πρόβλημα (συνήθως συγκέντρωση άνω της 
1Μ λειτουργεί). Καλό θα είναι πριν (όπως και σε κάθε πείραμα) να έχουμε τσεκάρει τη λειτουργία 
του. Τα λαμπάκια μας θα πρέπει να θέλουν μικρή τάση λειτουργίας (πολλές φορές μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε led. 
Πειραματική διαδικασία (φύλλο εργασίας): Κάνε τη σύν-
δεση της εικόνας. 
Τοποθέτησε διαδοχικά στις άκρες από τα κροκοδειλάκια 
τα υλικά: ξύλο από σουβλάκι, πλαστικό κουτάλι, μεταλλικό 
έλασμα χαλκού, συνδετήρα, ράβδο από γυαλί, άκρες μολυ-
βιού. 
Ανάλογα αν το υλικό κάθε φορά είναι αγωγός (άναμμα λα-
μπτήρα) ή όχι συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα χαρα-
κτηρίζοντας το αντικείμενο από τι υλικό αποτελείται και 
βάζοντας  αντίστοιχα αν είναι αγωγός ή μονωτής: 
α/α αντικείμενο υλικό αγωγός μονωτής 
1 ξύλο από σουβλάκι    
2 πλαστικό κουτάλι    
3 μεταλλικό έλασμα Cu    
4 συνδετήρας    
5 ράβδος από γυαλί    
6 άκρες μολυβιού    

Σύνδεσε τις άκρες των μολυβιών με τα κροκοδειλάκια. Βάλε μέχρι τη μέση του ενός ποτηριού ζέ-
σης αποσταγμένο νερό. Βύθισε τις άλλες άκρες των μολυβιών στο αποσταγμένο νερό προσέχοντας 
τις να μην έλθουν σε επαφή. Παρατήρησε αν ανάβει το λαμπάκι; Περνά το ηλεκτρικό ρεύμα;  
Βάλε μια κουταλιά αλάτι και ανακάτεψε. Τι παρατηρείς;  
Στα άλλα ποτήρια ζέσεως βάλε αντίστοιχα το οξύ και τη βάση και παρατήρησε, αν ανάβει το λα-
μπάκι. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα βάζοντας  αντίστοιχα αν το υγρό είναι αγωγός ή μο-
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νωτής. Στη συνέχεια (τελευταία στήλη) χαρακτήρισέ το με ΝΑΙ ή ΟΧΙ (ηλεκτρολύτες είναι υγρές 
ουσίες που αφήνουν μέσα από τη μάζα τους να περνά το ηλεκτρικό ρεύμα): 
α/α υγρό αγωγός μονωτής ηλεκτρολύτης 
1 νερό απoσταγμένο    
2 διάλυμα άλατος    
3 διάλυμα οξέος    
4 διάλυμα βάσης    

Να συμπληρώσεις τις λέξεις που λείπουν από το κείμενο: 
Το ηλεκτρικό ρεύμα ………………………… από μερικά υλικά ενώ από άλλα …………………………. Έτσι χαρα-
κτηρίζουμε τα σώματα σε αγωγούς και σε …………………………. Το ίδιο γίνεται και με τις διάφορες υ-
γρές ουσίες σε άλλες ………………………… ενώ σε άλλες δεν περνά το ………………………… …………………………. 
Τα υλικά που περνά είναι: Ο άνθρακας (μύτη μολυβιού) και τα μέταλλα π.χ. ο ………………………… και ο 
…………………………. Τα υγρά που περνά χαρακτηρίζονται ως ηλεκτρολύτες και είναι τα οξέα οι βάσεις 
και τα …………………………. Αυτά που εμείς έχουμε είναι το ………………………… μαγειρέματος και 3 
………………………… σε νερό. 
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Γυμνάσιο Λεονταρίου 
 
Τσαλακώνοντας μέταλλα μόνο με νερό  
Τι χρειαζόμαστε: Ένα κουτάκι αναψυκτικού άδειο, μία 
διάφανη λεκάνη με νερό, καμινέτο, λαβίδα, αναπτήρα.  
Τι κάνουμε: Μέσα σε ένα άδειο αλουμινένιο κουτάκι α-
ναψυκτικού βάζουμε λίγο νερό και το τοποθετούμε σε 
αναμμένο γκαζάκι. Όταν δούμε το νερό να εξαερώνεται 
πιάνουμε το κουτάκι με την τσιμπίδα και το βυθίζουμε γρήγορα, κρατώντας το ανάποδα, στη λεκά-
νη με το νερό.  
Τι βλέπουμε: Το κουτάκι τσαλακώνεται βίαια. 
Τι συνέβη: Μέσα στο κουτάκι υπάρχει νερό και αέρας. Όταν ζεσταίνουμε το κουτάκι, το νερό 
βράζει και εξαερώνεται. Οι υδρατμοί που παράγονται καταλαμβάνουν τη θέση του αέρα. Όταν βυ-
θίζουμε το ζεστό κουτάκι στο νερό, οι υδρατμοί υγροποιούνται απότομα, δημιουργώντας κενό (υ-
ποπίεση). Τότε η πίεση του νερού συμπιέζει το κουτάκι και το τσαλακώνει. 
 

Πως το αλουμινόχαρτο κοκκινίζει το νερό  
Υλικά: Ένα μεγάλο ποτήρι, έναν υδροβολέα, στερεό καυστικό 
νάτριο, ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, δείκτη φαινολοφθαλεΐνη, 
νερό, ένα κουταλάκι. 
Πείραμα: Βάζουμε λίγο νερό στο ποτήρι και μερικές σταγόνες 
φαινολοφθαλεΐνη. Πάνω από το ποτήρι τοποθετούμε το αλου-
μινόχαρτο και πάνω στο αλουμινόχαρτο με το κουταλάκι βά-
ζουμε μια μικρή ποσότητα καυστικού νατρίου. προσθέτουμε 
λίγο νερό με τον υδροβολέα. 

Θα δούμε: Το αλουμινόχαρτο τρυπάει, ενώ το νερό στο ποτήρι παίρνει ένα σκούρο ροζ χρώμα. 
Εξήγηση: Όταν βάζουμε πάνω στο αλουμινόχαρτο το στερεό καυστικό νάτριο και μετά νερό, τα 
ανιόντα υδροξειδίου του καυστικού νατρίου διαλύουν το αλουμινόχαρτο με αποτέλεσμα να απελευ-
θερώνεται το αλουμίνιο το οποίο στη συνέχεια αντιδρά με το νερό .Προϊόντα της αντίδρασης είναι 
το αέριο υδρογόνο που εκλύεται και τα ιόντα υδροξειδίου που χρωματίζουν το νερό μέσα στο πο-
τήρι λόγω της φαινολοφθαλεΐνης. 
 
Το μαγικό με το νερό  
Τι χρειαζόμαστε: Ένα γυάλινο βάζο, ένα γυάλινο πιάτο, 
χρωματισμένο νερό, μια φέτα λεμόνι, σπίρτα, αναπτήρα. 
Τι θα κάνουμε: Γεμίζουμε το πιάτο με το χρωματισμένο 
νερό. Βάζουμε μέσα τη φέτα του λεμονιού με τρία σπίρτα 
καρφωμένα σε αυτή. Ανάβουμε τα σπίρτα και τα σκεπάζουμε 

με το βάζο. 
Τι θα δούμε: Το νερό ανεβαίνει σιγά – σιγά μέσα στο βάζο, 
αφού σβήσουν πρώτα τα σπίρτα. 
Τι συνέβη: Καθώς τα σπίρτα καίγονται καταναλώνουν το οξυ-
γόνο του αέρα που βρισκόταν μέσα στο βάζο. Στο χώρο που 
καταλάμβανε το οξυγόνο, μπαίνει τώρα το νερό. Η ατμοσφαι-
ρική πίεση είναι αυτή που σπρώχνει το νερό και το αναγκάζει 
να μπει στο βάζο, στη θέση του οξυγόνου. Έτσι το πιάτο α-
δειάζει. 
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Γυμνάσιο  – Λυκειακές Τάξεις Ιτέας 

 
Στάσιμα κύματα 
Το στάσιμο κύμα είναι το κύμα, που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο 
και προκύπτει από τη συμβολή δύο κυμάτων με την ίδια συχνό-
τητα και το ίδιο πλάτος, που κινούνται μέσα στο μέσο προς αντί-
θετες κατευθύνσεις.  
Λέγεται στάσιμο (δηλαδή ακίνητο), επειδή κάποια σημεία - οι δε-
σμοί - είναι διαρκώς ακίνητα, ενώ όλα τα υπόλοιπα σημεία του 
μέσου εκτελούν μεν αρμονική ταλάντωση, με διαφορετικό πλάτος 
όμως το καθένα. Αντίθετα σε ένα διαδιδόμενο (τρέχον) κύμα, τα 
σημεία του μέσου εκτελούν το ένα μετά το άλλο την ίδια ακριβώς 
κίνηση, εξασφαλίζοντας έτσι τη διάδοση της διαταραχής (του κύματος). 
Στάσιμα κύματα σε χορδή 
Α΄ Μέρος: Υπολογισμός της ταχύτητας διάδοσης 
Τι χρειάζεσαι: Μία γεννήτρια συχνοτήτων, δύο στηρίγματα, λάστιχο, μετροται-
νία, ηχείο με κατακόρυφο στήριγμα. 
Τι θα κάνεις: 1. Δέσε το λάστιχο στο κατακόρυφο στήριγμα του ηχείου και στα 
στηρίγματα στο τέλος του τραπεζιού. 
2. Σύνδεσε τη γεννήτρια συχνοτήτων στο ηχείο και ενεργοποίησε 
τη γεννήτρια.  
3. Ρύθμισε τη συχνότητα και το πλάτος ώστε να σχηματιστεί 
στάσιμο κύμα στο λάστιχο, με δύο δεσμούς στα άκρα του. 
4. Υπολόγισε το μήκος κύματος, αν γνωρίζεις ότι η απόσταση 
ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς δεσμούς ισούται με το μισό του μή-
κους κύματος.  

5. Σημείωσε τη συχνότητα της γεννήτριας και πολλαπλασίασε με 
το μήκος κύματος, υπολογίζοντας έτσι την ταχύτητα διάδοσης 
του κύματος. 
6. Διπλασίασε τη συχνότητα της γεννήτριας και παρατήρησε ότι 
σχηματίζονται τρεις δεσμοί. 
7. Μέτρησε πάλι την απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς δε-
σμούς και διπλασιάζοντας υπολόγισε το νέο μήκος κύματος. 
8. Πολλαπλασίασε το νέο μήκος κύματος με τη νέα συχνότητα 
και υπολόγισε την ταχύτητα του κύματος. 

9. Επανέλαβε την ίδια διαδικασία τριπλασιάζοντας τη συχνότητα, τετραπλασιάζοντας κ.λ.π.  
Τι θα δεις: Η ταχύτητα έχει την ίδια τιμή, κάτι που είναι αναμενόμενο, γιατί εξαρτάται μόνο από 
το μέσο διάδοσης και όχι από τη συχνότητα. 
Τι συνέβη: Όταν παράγουμε ένα ημιτονοειδές κύμα σε χορδή καθορισμένου μήκους L, με ακλόνη-
τα και τα δύο άκρα, το κύμα ανακλάται και ξανά-ανακλάται στα άκρα. Τα κύματα συνδυάζονται για 
να σχηματίσουν στάσιμα κύματα μόνο όταν το μήκος L της χορδής είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 
λ/2, όπου λ είναι το μήκος κύματος. Δηλαδή L=nλn/2 ή L=nυ /2fn (n = 1, 2, 3, …). Τα σημεία τα 
οποία δεν κινούνται λέγονται δεσμοί, ενώ μεταξύ αυτών υπάρχουν σημεία καλούμενα κοιλίες, όπου 
το πλάτος της κίνησης είναι μέγιστο. Οι συχνότητες που δίνουν στάσιμα κύματα είναι 
fn=nυ/2L=nf1 (n = 1, 2, 3…) όπου υ είναι η ταχύτητα του κύματος και f1 η μικρότερη συχνότητα. 
Η μικρότερη συχνότητα  αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μήκος κύματος (n = 1) και ονομάζεται θεμε-
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λιώδης συχνότητα. Οι άλλες συχνότητες είναι όλες ακέραια πολλαπλάσιά της και ονομάζονται αρ-
μονικές και η σειρά ονομάζεται αρμονική σειρά. 
Β΄Μέρος: Εξάρτηση της ταχύτητας διάδοσης από την τάση  της χορδής 
Τι χρειάζεσαι: Ένα τροφοδοτικό, τέσσερις σφιγκτήρες, λάστιχο, μια βάση με έναν ορθοστάτη, έ-
ναν κινητήρα. 

Τι θα κάνεις: 10. Δέσε το λάστιχο στο κατακόρυ-
φο στήριγμα του κινητήρα και στο στήριγμα στο τέ-
λος του τραπεζιού.  
11. Σύνδεσε το τροφοδοτικό με τον κινητήρα και 
ενεργοποίησέ το.  
12. Ρύθμισε το δυναμικό ώστε να σχηματιστεί στά-

σιμο κύμα στο λάστιχο, με τέσσερις ή πέντε ή έξι δεσμούς. 
- Υπολόγισε το μήκος κύματος, αν γνωρίζεις ότι η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς δεσμούς 

ισούται με το μισό του μήκους κύματος.  
13. Μηδένισε το δυναμικό του τροφοδοτικού και 
δέσε ξανά το λάστιχο στο στήριγμα στο τέλος του 
τραπεζιού έτσι ώστε να αυξηθεί η τάση του. 
14. Ρύθμισε ξανά την τιμή του δυναμικού στην ίδια 
τιμή όπως στο βήμα 12 και μέτρησε πάλι την από-

σταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς δεσμούς.  
Τι θα δεις: Όταν αυξάνεται η τάση της χορδής και μένει σταθερή η συχνότητα, τότε αυξάνεται 
και το μήκος κύματος. 
Τι συνέβη: Σε μία χορδή γραμμικής πυκνότητας μ, που είναι τεντωμένη με τάση F, η ταχύτητα 
διάδοσης ενός εγκάρσιου κύματος είναι: u=(F/μ)1/2. Όταν αυξάνεται η τάση-δύναμη της χορδής τό-
τε σύμφωνα με την παραπάνω σχέση αυξάνεται η ταχύτητα διάδοσης. Όπως είναι γνωστό η ταχύ-
τητα διάδοσης δίνεται από τη σχέση: υ=λ∙f. Οπότε διατηρώντας σταθερή τη συχνότητα, όταν αυξά-
νεται η ταχύτητα διάδοσης, αυξάνεται και το μήκος κύματος.  
Παρατήρηση: Θεωρητικά το στάσιμο κύμα που μελετήσαμε δημιουργείται σε μια χορδή όταν είναι 
στερεωμένη στα δύο της άκρα, κάτι που σημαίνει πως τα δύο της άκρα είναι απαραίτητα δεσμοί. 
Στην πειραματική μας διάταξη το ένα άκρο είναι στερεωμένο, στο άλλο όμως βρίσκεται η πηγή πα-
ραγωγής ταλαντώσεων. Το σταθερό άκρο της χορδής είναι προφανώς δεσμός, ενώ το άλλο άκρο 
της που είναι στερεωμένο στην πηγή, είναι σχεδόν δεσμός, διότι το πλάτος ταλάντωσης της πηγής 
είναι πολύ μικρότερο από το πλάτος ταλάντωσης της χορδής.  
Η διάταξη μας δίνει όμως αποτελέσματα πάρα πολύ κοντά στις θεωρητικές προβλέψεις.  
Εφαρμογές στην καθημερινότητα 
- Ένα παράδειγμα στάσιμου κύματος είναι αυτό που δημιουργείται 
στις χορδές των εγχόρδων μουσικών οργάνων. Οι άκρες των χορδών 
είναι σταθερά στερεωμένες και δεν εκτελούν ταλάντωση, σε αντίθεση 
με το υπόλοιπο μέρος τους. 
Όταν λοιπόν πάλλεται μια χορδή, τα παραγόμενα κύματα "ταξιδεύουν" 
και προς τις δύο κατευθύνσεις των άκρων της χορδής, όπου εκεί α-
νακλώνται προς το αρχικό σημείο ταλάντωσης. Λόγω της διαφορετι-
κής διεύθυνσης της κίνησης του κύματος που προέκυψε από την αρ-
χική διαταραχή και αυτού που ανακλάστηκε από το άκρο της, τα δυο κύματα συμβάλλουν (δηλαδή 
συνδυάζονται) δημιουργώντας ένα στάσιμο κύμα, του οποίου το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης είναι 
διπλάσιο από αυτό των αρχικών κυμάτων που συμβάλλουν. Η δε συχνότητα του τελικού κύματος 
είναι σταθερή, δίνοντας μια συγκεκριμένη νότα από την κάθε χορδή. 
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- Στάσιμο κύμα μπορεί να δημιουργηθεί όταν το κύμα διαδίδεται μέσα σε ένα μέσο "ανοικτό" και 
στα δυο του άκρα, όπως συμβαίνει με το φλάουτο, στο οποίο οι νότες αποτελούν το ηχητικό απο-
τέλεσμα των στάσιμων κυμάτων που δημιουργούνται στο εσωτερικό του. 
- Στάσιμο κύμα μπορεί να δημιουργηθεί και στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως είναι τα μικροκύ-
ματα, μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Για να βεβαιωθείς μπορείς να εκτελέσεις το πείραμα που 
ακολουθεί. 
Το τυρί … μετρητής της ταχύτητας του φωτός  
Τι χρειάζεσαι: Ένα πιάτο (και ενδεχομένως ένα μπολ), μια φέτα τυρί του τοστ, ένα χάρακα, 
φούρνο μικροκυμάτων. 
Τι θα κάνεις: 1. Αφαίρεσε την περιστρεφόμενη βάση του φούρνου μικροκυμάτων. 
2. Τοποθέτησε μια φέτα τυρί του τοστ σε ένα πιάτο. 
3. Πρέπει να εξασφαλίσεις ότι το πιάτο δεν θα περιστραφεί όταν τεθεί σε λειτουργία ο φούρνος. 
Εάν υπάρχει μία κεντρική στήλη στήριξης της περιστρεφόμενης βάσης, μπορείς να την καλύψεις με 
ένα μπολ γυρισμένο ανάποδα και να ισορροπήσεις το πιάτο πάνω σε αυτό. 
4. Άναψε το φούρνο σε πλήρη ισχύ για 15-20 δευτερόλεπτα μέχρι το τυρί να αρχίσει να λιώνει. Οι 
ισχυροί φούρνοι ίσως χρειάζονται λιγότερο χρόνο, έτσι έλεγξε κάθε 5 δευτερόλεπτα. Να είσαι πο-
λύ προσεκτικός/ή ώστε να μην ακτινοβολήσεις το τυρί για περισσότερο από όσο απαιτείται. 
5. Θα πρέπει να δεις γραμμές από παράλληλες περιοχές λιωμένου τυριού που εναλλάσσονται από 
περιοχές που δεν είναι λιωμένες. Βγάλε έξω το πιάτο. 

6. Μέτρησε την απόσταση σε εκατοστά μεταξύ δύο διαδοχικών περιο-
χών λιωμένου τυριού με έναν χάρακα. Πολλαπλασίασε με το δύο και 
γράψε την τιμή που βρήκες. Αυτό είναι το μήκος κύματος των μικροκυ-
μάτων που παράγονται από το φούρνο σου – πρέπει να κυμαίνεται μετα-
ξύ 12-12,5 cm. 
7. Τώρα πρέπει να βρεις τη συχνότητα των μικροκυμάτων. Θα μπορέ-
σεις να τη βρεις σε ένα αυτοκόλλητο, συνήθως τοποθετημένο στο πίσω 

μέρος ή στο χείλος της πόρτας του φούρνου. Εάν δεν μπορείς να βρεις τη συγκεκριμένη τιμή του 
φούρνου σου, χρησιμοποίησε την τιμή 2450 MHz (2.45 GHz) ως δεδομένη τιμή. 
8. Πολλαπλασίασε το μήκος κύματος (περίπου 12 cm) με τη συχνότητα. Αν χρησιμοποιείς MHz, 
θα πρέπει πολλαπλασιάσεις το αποτέλεσμα με το ένα εκατομμύριο, ενώ για GHz με το ένα δισεκα-
τομμύριο. 
Τι θα δεις: Το αποτέλεσμα θα είναι η ταχύτητα του φωτός σε εκατοστόμετρα ανά δευτερόλεπτο. 
Διαίρεσέ το με το 100 για να το μετατρέψεις σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Η απάντησή σου θα 
πρέπει να είναι περίπου 300 εκατομμύρια μέτρα ανά δευτερόλεπτο. 
Τι συνέβη: Ένας φούρνος μικροκυμάτων παράγει κύματα στη μία πλευ-
ρά του. Αυτά ανακλώνται στην απέναντι πλευρά και επιστρέφουν εκεί 
από όπου ξεκίνησαν. Τα ανακλώμενα κύματα θα συναντήσουν τα αρχικά 
κύματα, ακυρώνοντας το ένα το άλλο σε κάποια σημεία, ενώ θα ενισχυ-
θούν σε κάποια άλλα.  

Τα κύματα συμβάλλουν μεταξύ τους και δημι-
ουργούν ένα στάσιμο κύμα με θέσεις μέγιστου 
πλάτους (κοιλίες), όπου θα υπάρξει ισχυρή 
θέρμανση, και θέσεις με το πλάτος να τείνει 
στο μηδέν (δεσμοί), όπου η θέρμανση θα είναι 

ελάχιστη.  
Η απόσταση μεταξύ δύο θερμών σημείων είναι ίση με το μισό του μήκους κύματος. Σε αυτά τα 
θερμά σημεία το τυρί θα λιώσει πρώτα.  
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Το Γυμνάσιο Ιτέας συμμετείχε στην εκδήλωση με 5 κατασκευές μαθητών στο μάθημα της τεχνο-
λογίας με θέματα: Ανεμόμυλος, Φάρος, Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Φορητός υπολογιστής, Αυτοκί-
νητο και μια δημιουργία αφίσας με τίτλο: Ζήσε στο φως. 
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1ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 
Ζάχαρη-Ενέργεια-Φως 
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.  
Υλικά: Ευρύς, δοκιμαστικός σωλήνας pyrex μήκους 12cm, σπάτουλα-κουτάλι των 4mL, μεταλλικό 
στήριγμα με σφιχτήρα, εργαστηριακός λύχνος, καραμέλες, χλωρικό κάλιο (ΚClO3) μια κοφτή 
κουταλιά (3g).  
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 και σε απόσταση 8-10cm από αυτόν. Πολύ 
σύντομα το περιεχόμενο του σωλήνα αρπάζει φωτιά παράγοντας μια 
εντυπωσιακή λευκή φλόγα.  
Ερμηνεία: Η καραμέλα είναι κατά βάση ζάχαρη (σακχαρόζη, 
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. 
 
Παιχνίδια με τις ανακλάσεις και τις διαθλάσεις. 
Υλικά: Φακός λέιζερ πράσινου ή κόκκινου χρώματος και μια σειρά 
από διαφανή πρίσματα. 
Διαδικασία: Τοποθετούμε τα πρίσματα σε τυχαίες θέσεις, φωτί-
ζουμε με τη δέσμη του φακού λέιζερ και παρατηρούμε τις αλλαγές 
στην πορεία της δέσμης μέσα από τα διαφανή πρίσματα.  
Εξήγηση: Το φως της δέσμης περνώντας μέσα από τα πρίσματα 
παθαίνει διαδοχικές διαθλάσεις και ανακλάσεις και σε κάποιες πε-
ριπτώσεις ολικές εσωτερικές ανακλάσεις δίνοντας ένα υπέροχο θέαμα. 
 
Ηχητικό φως. 
Υλικά: Φωτοβολταϊκό στοιχείο, ζευγάρι στερεοφωνικά ηχεία με 
ανεξάρτητη τροφοδοσία και εσωτερικό ενισχυτή, φακός led, 
συσκευή αναπαραγωγής Mp3, στερεοφωνικό βύσμα 3.5mm, κα-
λώδια. 
Διαδικασία: Συνδέουμε το φωτοβολταϊκό στοιχείο με την είσο-
δο ήχου των ηχείων. Συνδέουμε το στερεοφωνικό βύσμα –με 
καλώδια- παράλληλα με την τροφοδοσία (μπαταρίες) του φακού 
led και κατόπιν με την έξοδο ήχου της συσκευής αναπαραγω-
γής Mp3. Τέλος θέτουμε σε λειτουργία τα ηχεία, τη συσκευή αναπαραγωγής Mp3 και το φακό, από 
τα ηχεία δεν ακούγεται τίποτα, μόλις στρέψουμε το φως του φακού στο πάνελ του φωτοβολταϊκού 
ακούγεται από τα ηχεία η μουσική που αναπαράγει η συσκευή αναπαραγωγής Mp3 χωρίς να την 
έχουμε συνδέσει με τα ηχεία.  
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Εξήγηση: Στο πείραμα διαπιστώνουμε πώς τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα -εδώ το ορατό φως-, 
μπορούν να μεταφέρουν πολύτιμη πληροφορία. Όταν πομπός και δέκτης δεν μπορούν να συνδε-
θούν ενσύρματα, τότε ένα φέρων ηλεκτρομαγνητικό κύμα αναλαμβάνει να «κουβαλήσει» την πλη-
ροφορία (ήχο). Στην περίπτωση μας αυτό το κύμα είναι φωτεινό, για να αισθητοποιήσουμε καλύτε-
ρα το φαινόμενο. Η βασική αρχή λειτουργίας του πειράματος 
είναι ουσιαστικά η διαμόρφωση σήματος κατά πλάτος (ΑΜ). 
Οι μπαταρίες παρέχουν ένα ισχυρό και σταθερό συνεχές 
ρεύμα στις φωτοδιόδους - λάμπες led. Έτσι οι λάμπες αυτές 
λάμπουν με σταθερή φωτεινότητα. Όταν συνδέεται η συ-
σκευή Mp3 με το φακό και τίθεται σε λειτουργία προσθέτει 
ένα ασθενές και μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό σήμα στο σταθερό 
ρεύμα από τις μπαταρίες. Τώρα οι λάμπες «αναβοσβήνουν» 
σε συμφωνία με το σήμα εξόδου από τη συσκευή αναπαραγω-
γής Mp3. Στο ισχυρό ρεύμα των μπαταριών υπερτίθεται το 
ασθενές σήμα της ηχητικής πηγής. Αυτές οι διακυμάνσεις φωτός (που δεν είναι ορατές από το μά-
τι μας) καταγράφονται από το φωτοβολταϊκό στοιχείο και μετατρέπονται σε ηλεκτρικούς παλμούς 
οι οποίοι με τη σειρά τους μετατρέπονται σε ήχο από τα ηχεία. 
 
Περιστρεφόμενη μαγνητισμένη βίδα  
Υλικά: 2 μαγνήτες νεοδυμίου (ισχυροί), μπαταρία ΑΑ αλκαλι-
κή, χάλκινο σύρμα, βίδα (μυτερή), ξύλινη κατασκευή για να 
στηριχθούν οριζόντια η μπαταρία και οι μαγνήτες. 
Διαδικασία: Στερεώνουμε απέναντι από την πακτωμένη στην 
κατασκευή μπαταρία τον ένα μαγνήτη. Συνδέουμε αγώγιμα 
στον ένα πόλο της μπαταρίας το χάλκινο σύρμα, το όποιο λυ-
γίζουμε μέχρι να φτάσει καμπυλωτά στο ύψος του άλλου πό-
λου σε οριζόντια απόσταση 4-5 εκατοστών. Τοποθετούμε τον 
άλλο μαγνήτη στην κεφαλή της βίδας και μετά τον ακουμπάμε στην άκρη του σύρματος (κολλημένο 
στη βίδα), ακουμπάμε την άκρη της βίδας στον ελεύθερο πόλο της μπαταρίας και δίνουμε μια μικρή 
περιστροφική ώθηση στο μαγνήτη. Η βίδα αρχίζει να περιστρέφεται (βιδώνει) όλο και γρηγορότερα 
πάνω στη μπαταρία. Μπορούμε να περιστρέψουμε την κατασκευή χωρίς η βίδα να σταματήσει να 
περιστρέφεται. 
Εξήγηση: Ακουμπώντας τη 
βίδα και στο σύρμα και στη 
μπαταρία δημιουργείται κλει-
στό κύκλωμα που διαρρέεται 
από ρεύμα, τα μαγνητικά πε-
δία του μαγνήτη και του κα-
μπυλωτού σύρματος ασκούν 
μαγνητική δύναμη  Laplace 
(ροπή) στη βίδα, η οποία την 
περιστρέφει. Οι αντικριστοί 
μαγνήτες κρατούν το σύστημα 
σε ισορροπία και διατηρείται 
έτσι η περιστροφή της βίδας 
ακόμα και αν γυρίσουμε την 
κατασκευή ανάποδα.  
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2ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 
Για το έδαφος (γενικά)  
Το έδαφος είναι το επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της γης στο οποίο στηρίζονται και 
αναπτύσσονται τα φυτά (35 ως 50 εκατοστά). Το κάτω από το έδαφος στρώμα λέγεται υπέδαφος. 
Το υπέδαφος φτάνει στο 1,5μ. ως 2μ., ως εκεί δηλαδή που προχωρούν οι ρίζες των φυτών και 
μπορεί να γίνει γεωργική εκμετάλλευσή του. 
Το έδαφος σχηματίστηκε από την αποσάθρωση των επιφανειακών πετρωμάτων της γης που συ-
ντελέσθηκε με την επίδραση ορισμένων παραγόντων όπως οι συνεχείς μεταβολές της θερμοκρα-
σίας, η βροχή, ο άνεμος, οι μικροοργανισμοί και τα ανώτερα φυτά.  
Αν πραγματοποιήσουμε κάθετη τομή σε ένα έδαφος βάθους μερικών μέτρων θα διακρίνουμε δια-
φορετικά στρώματα, τα οποία ονομάζονται ορίζοντες.  
Για να σχηματισθεί ένα εκατοστόμετρο εδάφους απαιτούνται δεκάδες χρόνια, που μπορεί να είναι 
και ένας αιώνας. Το έδαφος είναι ένας φυσικός πόρος που χρειάζεται πάρα πολύ καιρό για να δη-
μιουργηθεί και αποτελεί τη βάση για την παραγωγή τροφίμων. Ένα μεγάλο μέρος του έχει κατα-
ληφθεί από τις πόλεις και τις πυκνοκατοικημένες περιοχές αφού είναι αναγκαίο για την οικοδόμη-
ση πόλεων και χωριών. Συνήθως για το σχηματισμό ενός στρώματος από χώμα μέσω φυσικών δι-
αδικασιών αποσάθρωσης μητρικών πετρωμάτων χρειάζονται από 100 έως 1000 χρόνια ανάλογα 
με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Γι αυτό το λόγο το έδαφος δεν αποτελεί ανανεώσιμο φυσικό πόρο. 
Χρησιμοποιείται ακόμη για την κατασκευή σύγχρονων έργων υποδομής, δικτύων διανομής, οδικών 
δικτύων κλπ. Καταλαμβάνουμε το έδαφος και το χρησιμοποιούμε με πολλούς και διάφορους τρό-
πους. Πολλές φορές παρατηρείται σύγκρουση στόχων, όταν τροποποιείται η χρήση για την οποία 
προοριζόταν. Πολλά κράτη μέλη αναγνωρίζουν στη νομοθεσία τους ότι η κοινωνία μπορεί να θε-
σπίσει κανόνες για την απαλλοτρίωση της γης, όταν πρόκειται για το γενικό συμφέρον. 
Επομένως, η προστασία του εδάφους αφορά τόσο το έδαφος και τις ιδιότητές του όσο και τη χρήση 
για την οποία προορίζεται. 
Ερημοποίηση  
Ο ορισμός που δόθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1992, περιγράφει το φαινόμενο ως «υποβάθμιση 
της γης σε ξηρές, ημίξηρες και ύφυγρες περιοχές που προκύπτει από διάφορους παράγοντες, ό-
πως η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες».  
Παρατηρείται σε ξηρά και εύθραυστα οικοσυστήματα και επηρεάζει το επιφανειακό έδαφος, το υ-
πέδαφος, τα υπόγεια νερά, τις μετακινήσεις των πετρωμάτων, τους πληθυσμούς των ζώων και 
των φυτών, καθώς και τις ανθρώπινες εγκαταστάσεις, όπως τα φράγματα. 

   
Πιο συγκεκριμένα, 170 χώρες επηρεάζονται άμεσα, 50 χώρες επηρεάζονται έμμεσα και οι ξηρές 
περιοχές είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς.  
Το φαινόμενο της ερημοποίησης ή απερήμωσης ευθύνεται για την υποβάθμιση του 1/3 της γονιμό-
τητας του εδάφους παγκοσμίως, με 24 δισεκατομμύρια τόνους γόνιμου εδάφους να εξαφανίζονται 
κάθε χρόνο. Η ερημοποίηση είναι μια προοδευτική απώλεια της γονιμότητας του εδάφους, μέσω 
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της καταστροφής της δομής και της σύστασης του, η οποία δεν επιτρέπει ικανοποιητικές γεωργι-
κές παραγωγές ή την ύπαρξη βλάστησης με μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών. 
Το φαινόμενο της ερημοποίησης, το οποίο συγχέεται λανθασμένα με την μείωση του πληθυσμού, 
έχει σημαντικές επιπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην πραγματικότητα αυτά τα δύο 
φαινόμενα μπορούν να σχετίζονται. Η απώλεια της γονιμότητας του εδάφους καταλήγει σε μείωση 
της παραγωγής, εγκατάλειψη της γης και μετανάστευση των ανθρώπων. 
Η ερημοποίηση στην Ελλάδα  
Η Ελλάδα ανήκει στις Μεσογειακές χώρες της Ε.Ε. οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο από 
την ερημοποίηση. Η αλόγιστη και μη αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων της χώρας κατά τη 
διάρκεια των 3500 χρόνων της ιστορίας της την κατατάσσουν στις Ευρωπαϊκές εκείνες χώρες 
που αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο ερημοποίησης. Υπολογίζεται ότι μεγάλο μέρος (σχεδόν το 
35%) του ελληνικού εδάφους, κυρίως στη ζώνη εξάπλωσης της ελιάς, αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυ-
νο ερημοποίησης, μεγάλες εκτάσεις αντιμετωπίζουν μέτριο κίνδυνο, ενώ η αντιμετώπιση του φαι-
νομένου δεν ευνοείται από τη μορφολογία του εδάφους καθώς το 50% περίπου του ελλαδικού χώ-
ρου αποτελείται από λοφώδεις περιοχές με κλίσεις μεγαλύτερες του 10%.  
Στις περιοχές «υψηλού κινδύνου» συγκαταλέγονται τμήμα της Θεσσαλίας, η Ανατολική Στερεά 
Ελλάδα, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Νότιο-ανατολική Κρήτη αλλά και τα νησιά του Αιγαίου που 
απειλούνται από την αιολική διάβρωση των εδαφών.  
Συγκεκριμένα στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πρέπει να βγουν εκτός εκμετάλλευσης 3 εκατομμύρια 
στρέμματα, δηλαδή το 8% της γεωργικής γης ενώ το ίδιο ισχύει και για το 15% των παραθαλάσσι-
ων πεδινών περιοχών, δηλαδή περίπου 6 εκατομμύρια στρέμματα που καλλιεργούνται υπερεντατι-
κά (ΠΑΣΕΓΕΣ, 2008).  
Μεγάλης έκτασης πρόβλημα για την Ελλάδα αποτελούν οι πυρκαγιές που ξεσπούν κυρίως του κα-
λοκαιρινούς μήνες με συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης την τελευταία δεκαετία και έντα-
ση τέτοια, που επιτρέπει να χαρακτηρίζεται το αποτέλεσμα ως βιβλική καταστροφή. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι όταν η Ελλάδα αποσπάσθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1830 το 48% 
των εκτάσεών της ήταν δασικές περιοχές. Περισσότερο από ενάμιση αιώνα αργότερα, και παρά 
την χωρική επέκταση της Ελλάδας, μόνο το 19% της συνολικής έκτασής της αποτελείται από δάση 
(Pyne, 1997). Η καταστροφή των δασών συντελεί στην επιδείνωση της κατάστασης, πιο ανησυχη-
τικό όμως μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι ελάχιστο ποσοστό των καμένων εκτάσεων αναδα-
σώνεται. Χιλιάδες καμένα στρέμματα αλλάζουν χρήση μετά την πυρκαγιά (βοσκότοποι, ανοικοδό-
μηση) με αποτέλεσμα να αυξάνεται επικίνδυνα η διάβρωση του εδάφους και τα αποτελέσματα πολ-
λές φορές είναι τραγικά για τους χρήστες της γης ή για όσους κατοικούν κοντά στις περιοχές αυ-
τές (πλημμύρες, κατολισθήσεις).  
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες από την Πολιτεία για το συντονισμό των 
επιστημονικών και λοιπών φορέων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Έτσι, έχει ήδη συστα-
θεί Εθνική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Απερήμωσης (96990/9361/11.12.1996 απόφαση 
του Υπουργού Γεωργίας) με κύριους στόχους:  
- Προώθηση της έρευνας για την προστασία του 
εδάφους και των υδάτων και παροχή βοήθειας 
για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων και απαι-
τήσεων.  
- Σύνταξη προτάσεων για την αντιμετώπιση της 
ερημοποίησης.  
- Συντονισμός και έλεγχος της εφαρμογής των 
εθνικών και τοπικών μέτρων δράσεων.  
- Προώθηση της συνεργασίας με την Ε.Ε. και 
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άλλους διεθνείς οργανισμούς.  
- Προώθηση προγραμμάτων για οικονομική ενίσχυση άλλων πληγέντων χωρών.  
- Συντονισμός προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του πληθυσμού.  
Το 2000 με δελτίο τύπου το Υπουργείο Γεωργίας αναλύει τα αίτια, τα αποτελέσματα του φαινομέ-
νου, όσον αφορά τις συνθήκες της Ελλάδας, και περιγράφει ένα προσχέδιο δράσης. Σύμφωνα με 
την ανακοίνωση αυτή, οι παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση της ερημοποίησης στην Ελλάδα 
είναι (Ανακοίνωση Τύπου Υπ. Γεωργίας, 2000):  
1. Οι ημιερηματικές κλιματικές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν το 54% της χώρας. 
2. Τα φτωχά, πετρώδη και αβαθή εδάφη με μεγάλο δείκτη διαβρωσιμότητας.  
3. Η μη-ομαλή τοπογραφία και οι μεγάλες κλίσεις του εδάφους.  
4. Η έντονη υποβάθμιση και καταστροφή της βλάστησης από την υπερεκμετάλλευση των εδαφών 
και τις συχνές πυρκαγιές.  
5. Η έλλειψη ορθολογικής εκμετάλλευσης των υδατικών πόρων.  
6. Η συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας του πληθυσμού στις πεδινές και παραθαλάσσι-
ες περιοχές.  
7. Η έλλειψη μακροχρόνιας και σταθερής πολιτικής για τα δάση, που προκλήθηκε από τις συχνές 
περιόδους πολιτικής αστάθειας και τις καταλήψεις από ξένες δυνάμεις κατά την διάρκεια του 
20ου αιώνα.  
8. Τα μεγάλα συγκοινωνιακά και ενεργειακά έργα που θέτουν σε κίνδυνο την συνοχή και την υγεία 
των δασών και των δασικών εκτάσεων.  
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης  
Η ερημοποίηση δεν είναι ένα μονοδιάστατο πρόβλημα το οποίο θα είχε μία απλή μονοδιάστατη λύ-
ση. Οι παράγοντες που επιδρούν στην υποβάθμιση της ποιότητας των εδαφών είναι πολλοί και δι-
αφορετικοί ανά τόπο και χρόνο. Η καταγραφή των προβληματικών περιοχών και των κινδύνων 
που αντιμετωπίζουν είναι το πρώτο βήμα και αυτό που θα καθορίσει τον τρόπο και το χρόνο δρά-
σης. Αυτή θα καθορίσει και τους φορείς (υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα, επιστήμονες, αγροτικοί 
συνεταιρισμοί, κλπ) που θα πρέπει να εμπλακούν και να αναλάβουν ρόλους ώστε να επιτευχθεί ο 
τελικός στόχος: η αποκατάσταση των προβληματικών εδαφών και η μελλοντική αειφόρος διαχείρι-
σή τους. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αναπτυχθεί εθνική στρατηγική αντιμετώπισης του προβλή-
ματος.  
Για κάθε έναν από τους παράγοντες ερημοποίησης που αναφέρθηκαν υπάρχουν και θα μπορούσαν 
να εφαρμοστούν μία σειρά μέτρων, περιλαμβανομένων και των νομοθετικών, ώστε να επιτευχθεί 
αφενός προστασία των μη πληγέντων περιοχών και αφετέρου βελτίωση των ποιοτικών/ποσοτικών 
χαρακτηριστικών των υποβαθμισμένων. Κάποια από αυτά θα μπορούσαν να είναι :  
- τήρηση των κανόνων καλής γεωργική πρακτικής,  
- περιορισμός της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων με εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημά-
των διαχείρισης που θα προκύψουν από τη μελέτη των κατά τόπους χαρακτηριστικών και ιδιοτή-
των των καλλιεργειών,  
- όχι βαθιά όργωση,  
- όχι εργασίες που εκθέτουν σε κίνδυνο διάβρωσης τα καλλιεργούμενα εδάφη,  
- καλλιέργεια γηγενών ποικιλιών,  
- χρήση οργανικών πρόσθετων προς αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους που θα προκύψουν 
από διαδικασίες κομποστοποίησης, ιδιωτικά ή από συνεταιρισμούς, βοηθώντας έτσι και στην επί-
λυση ενός άλλου μεγάλου περιβαλλοντικού προβλήματος, αυτού της ελεγχόμενης ή μη απόρριψης 
γεωργικών/κτηνοτροφικών και λοιπών αποβλήτων στο έδαφος και στους υδάτινους αποδέκτες,  
- εναλλαγή καλλιεργούμενων ειδών (όχι μονο-καλλιέργεια),  
- υποστηρικτικά έργα για εδάφη με έντονες κλίσεις ή στις όχθες των ποταμών,  
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- σωστή διαχείριση του νερού (πόσιμου και αρδευτικού) από τις τοπικές ή εθνικές αρχές, κατα-
σκευή αρδευτικών έργων,  
- περιοδική παρακολούθηση με χημικές αναλύσεις του νερού άρδευσης,  
- χρήση τεχνολογιών απομάκρυνσης αλάτων (π.χ. φίλτρα) για αρδευτικά νερά με υψηλό κίνδυνο για 
αλάτωση των εδαφών,  
- υποστηρικτικά/αντιπλημμυρικά/αντιδιαβρωτικά έργα στις πυρόπληκτες περιοχές και αποκατά-
σταση της βλάστησης/δενδροφύτευση,  
- ελεγχόμενη βόσκηση ή απαγόρευση ανάλογα με την έκταση του προβλήματος,  
- χρήση τεχνολογιών για την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών (βιοποικοδόμηση, προσροφητικά 
υλικά),  
- εφαρμογή στην πράξη του «ο ρυπαίνων πληρώνει», συστηματικοί έλεγχοι στις βιομηχανί-
ες/εργοστάσια/βιοτεχνίες και προσδιορισμός της έκτασης της ρύπανσης που προκαλούν στα εδά-
φη των περιοχών τους,  
- επιβολή χρήσης αντιρ-
ρυπαντικής  τεχνολογίας,  
- ενημέρωση της κοινής 
γνώμης με χρήση όλων 
των διαθέσιμων έντυπων 
και ηλεκτρονικών μέσων 
για τους κινδύνους και τις 
προοπτικές αντιμετώπι-
σης του προβλήματος.  
Και αν τα μέτρα αυτά φαί-
νονται, και ίσως να είναι, 
δύσκολα στην εφαρμογή 
τους, θα πρέπει να αναλο-
γιστούμε ότι υπάρχει του-
λάχιστον ένα παράδειγμα 
κράτους που μπόρεσε με 
σωστή διαχείριση των φυ-
σικών πόρων του να αντι-
στρέψει το φαινόμενο. Το 
Ισραήλ, το οποίο ανέπτυ-
ξε τη γεωργία του σε ένα 
εξαιρετικά εχθρικό περι-
βάλλον και κατάφερε σή-
μερα να είναι από τους 
σημαντικότερους τροφο-
δότες σε γεωργικά προϊό-
ντα, κυρίως φρούτα, της 
Ευρώπης και της Αμερι-
κής, εξασφαλίζοντας συγ-
χρόνως τις προϋποθέσεις 
αειφορικής ανάπτυξης.  
Παραδείγματα επιτυχούς 
αναστροφής του φαινομένου σε πολλές περιοχές της γης αναφέρονται λεπτομερώς στην ιστοσελί-
δα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (http://www.unep.org/desertification/successstories/). 

 
Αφίσα που παρουσιάστηκε στην 8η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες 

σε συνεργασία 2ου ΓΕΛ Καρδίτσας και ΚΠΕ Μουζακίου 
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3ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 
Τι παθαίνει ένα ζελεδάκι haribo όταν συναντά θερμαινόμενο KCIO3 (χλωρικό κάλιο); 

Αντιδραστήρια: KCIO3, ζελεδάκι haribo. 
Εκτέλεση: Σε ένα  θερμάντοχο δοκιμαστικό σωλή-
να προσθέτουμε μικρή ποσότητα KCIO3 και το 
θερμαίνουμε μέχρι να τακεί το KCIO3  Σημείο τή-
ξης 356oC. Στη συνέχεια προσθέτουμε ένα μικρό 
ζελεδάκι, όταν αυτό έρθει σε επαφή με το KCIO3 
αναφλέγεται και παράγεται μεγάλο ποσό θερμότη-
τας - 6,5kcal ανά γραμμάριο ζάχαρης - με έντονο 
θόρυβο (ισχυρά εξώθερμη αντίδραση). 
Εξήγηση: Το ζελεδάκι περιέχει διάφορα ζάκχαρα 
όπως γλυκόζη, δεξτρόζη και ζάχαρη. Από την 

θέρμανση του KCIO3 ελευθερώνεται Ο2 που καίει τη ζάχαρη σύμφωνα με την αντίδραση: 
C12H22O11(s) + 12O2(g) → 12CO2(g) + 11H2O(g) + 2223kcal.  
 
Το μαγικό μπουκάλι που αλλάζει χρώμα όταν το κουνάς και όταν το κοιτάς  
Αντιδραστήρια: Ογκομετρική φιάλη 250ml, 150ml νερό, 1,5gr γλυκόζη, 1,5gr NaOH, 0,5ml δεί-
κτης κυανούν του μεθυλενίου. 
Εκτέλεση: Σε μια ογκομετρική φιάλη 250ml προσθέτουμε 150gr νερό και διαλύουμε 1,5gr γλυκό-
ζης και 1,5gr NaOH και το κυανούν του μεθυλενίου. Στη συνέχεια πωματίζουμε τη φιάλη και την 
ανακινούμε. Παρατηρούμε ότι το διάλυμα γίνεται μπλε. Αν αφήσουμε τη φιάλη σε ηρεμία παρατη-
ρούμε ότι σταδιακά αποχρωματίζεται. Αν την κουνήσουμε γίνεται μπλε. Αυτό το κάνουμε αρκετές 
φορές και παρατηρούμε την αλλαγή του χρώματος. 
Εξήγηση: Η αλλαγή του χρώματος οφείλεται στο κυανούν του μεθυλενίου. Είναι ένας δείκτης που 
είναι άχρωμος κάτω από αναγωγικές συνθήκες ενώ γίνεται μπλε όταν οξειδωθεί  Ο αποχρωματι-
σμός του διαλύματος προκαλείται από τη γλυκόζη η οποία παρουσία του NaOH ανάγει το κυανούν 
του μεθυλενίου στην άχρωμη μορφή του. Όταν ανακινούμε τη φιάλη βοηθά στη διάλυση του οξυγό-
νου το οποίο οξειδώνει το μπλε του μεθυλενίου στη μπλε μορφή του.  
Παρατήρηση: Εάν επαναλάβουμε πολλές φορές την ανακίνηση της φιάλης χωρίς να αφαιρέσουμε 
το πώμα το διάλυμα σταματά να γίνεται μπλε γιατί εξαντλείται το οξυγόνο της φιάλης. 
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4ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 
Το μπαλόνι που φουσκώνει … ανάποδα  
- Σε σφαιρική φιάλη των 1000mL προσθέ-
τουμε 15mL H2O και θερμαίνουμε μέχρι 
να βράσει το νερό. 
- Αφού βράσει το νερό για λίγο, απομακρύ-
νουμε τη φιάλη και τοποθετούμε / «φορά-
με» το μπαλόνι στο στόμιο της φιάλης, 
προσέχοντας η εφαρμογή του μπαλονιού 
να γίνει κατά το δυνατό συμμετρικά στο 
λαιμό της φιάλης.  
- Στη συνέχεια και καθώς οι υδρατμοί μέσα στη φιάλη ψύχονται γρήγορα, η πίεση μέσα στη φιάλη 
ελαττώνεται και το μπαλόνι αναρροφάται στο εσωτερικό της. Επειδή τώρα η εξωτερική πίεση (α-
τμοσφαιρική πίεση) είναι πολύ μεγαλύτερη της εσωτερικής, εισέρχεται αέρας μέσα στο μπαλόνι και 
το φουσκώνει ανάποδα!  
- Η φιάλη με το ανάποδα φουσκωμένο μπαλόνι μπορεί να διατηρηθεί για αρκετή 
ώρα, αφού στο εσωτερικό της φιάλης επικρατεί υποπίεση, λόγω στεγανότητας. 
Εννοείται ότι ελέγχουμε στην αρχή του πειράματος μήπως το μπαλόνι έχει κά-
ποια οπή και χάνει αέρα.  
- Για να αφαιρέσουμε το μπαλόνι, ανασηκώνουμε ελαφρά την άκρη του κοντά στο 
στόμιο, επιτρέποντας την είσοδο αέρα μέσα στη φιάλη και την εξίσωση των πιέ-
σεων (εσωτερικής και εξωτερικής).  
 
Η οδοντόκρεμα του … ιπποπόταμου  
- Τοποθετούμε έναν ογκομετρικό κύ-
λινδρο των 100mL σ’ ένα μεγάλο ρηχό 
πιάτο και προσθέτουμε σ’ αυτόν 20mL 
διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογό-
νου (Η2Ο2)  35% w/v. 
- To Η2Ο2 διασπάται πολύ αργά σύμ-
φωνα με την εξώθερμη αντίδραση: 
2Η2Ο2(aq) → 2H2O(l) + O2↑  
(αντίδραση αυτοοξειδοαναγωγής)  
- Στον ογκομετρικό κύλινδρο προσθέτουμε 10mL απορρυπαντικού (svelto, ava, fairy, ...)  
- Στη συνέχεια προσθέτουμε 5mL διαλύματος ΚΙ 2Μ. Το ΚΙ δρα καταλυτικά και η διάσπαση του 
Η2Ο2 επιταχύνεται. Οι παραγόμενοι υδρατμοί (η αντίδραση είναι εξώθερμη) καθώς και το Ο2 
προκαλούν τον έντονο αφρισμό του απορρυπαντικού. (Το κίτρινο χρώμα του αφρού οφείλεται στη 
παραγωγή ιωδίου.)  
- Τελικά δημιουργείται μεγάλη ποσότητα αφρού που ξεχειλίζει από τον κύλινδρο και καλύπτει όλο 
το χώρο γύρω από τη βάση του κυλίνδρου.  

- Έτσι προκύπτει η οδοντόκρεμα του ιπποπόταμου! Ως οδοντόβουρτσα 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία ψήκτρα καθαρισμού δοκιμαστικών σωλή-
νων! Σημειώστε ότι το Η2Ο2 χρησιμοποιείται για τη λεύκανση των δο-
ντιών και για το σκοπό αυτό μπορεί να αναμειχθεί με μαγειρική σόδα 
(NaΗCO3) και (μαγειρικό) αλάτι (NaCl), φτιάχνοντας μια «σπιτική» οδο-
ντόπαστα.  
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Το χαρτί … που δε βρέχεται  
Υλικά: Γυάλινο δοχείο, ποτήρι ζέσεως, νερό, χαρτί. 
Εκτέλεση: Γεμίζουμε με νερό το γυάλινο δοχείο. Μέσα 
στο ποτήρι ζέσεως βάζουμε το χαρτί και ανεστραμμένο το 
βυθίζουμε στο νερό. Βγάζουμε το ποτήρι κατακόρυφα και 
παρατηρούμε ότι το χαρτί είναι στεγνό. 
Εξήγηση: Ο αέρας που εγκλωβίζεται στο ποτήρι κατά τη 
βύθισή του, εμποδίζει το νερό να ανέβει μέσα στο ποτήρι 
και έτσι το χαρτί δεν βρέχεται. 

Αόρατη γραφή  
Τι χρειαζόμαστε: Φαινολοφθαλεΐνη, πινέλο μικρό, χαρτί, 
καθαριστικό τζαμιών (π.χ. azax), ξύδι ή χυμό λεμονιού. 
Τι κάνουμε: Βουτάμε το πινέλο σε ένα ποτηράκι που πε-
ριέχει φαινολοφθαλεΐνη και γράφουμε με αυτό σε ένα χαρ-
τί το μήνυμα που θέλουμε. Αφήνουμε το χαρτί να στεγνώ-
σει και δε φαίνεται απολύτως τίποτα. Ψεκάζουμε το χαρτί 
με καθαριστικό τζαμιών και οι λέξεις εμφανίζονται. Ψεκά-
ζουμε στη συνέχεια το χαρτί με το ξύδι ή το χυμό λεμο-
νιού και το μήνυμα εξαφανίζεται πάλι.  

Εξήγηση: Η φαινολοφθαλεΐνη είναι δείκτης του pH των διαλυμάτων. Είναι άχρωμη σε όξινο και 
ουδέτερο περιβάλλον και χρωματίζεται ροζ σε βασικό περιβάλλον. 
 
Φωτιά χωρίς σπίρτα  
Τι χρειαζόμαστε: Ένα κερί, ζάχαρη άχνη, χλωρικό κάλιο, 
πυκνό διάλυμα θειικού οξέος.  
Τι κάνουμε: Σε κάψα από πορσελάνη βάζουμε 2-3 κουτα-
λάκια ζάχαρη άχνη (C12H22O11) και 2-3 κουταλάκια χλω-
ρικό 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. 
Εξήγηση: Το οξύ προκαλεί αφυδάτωση της ζάχαρης σύμφωνα με την αντίδραση:  
C12H22O11  12C + 11H2O. Η θερμότητα που παράγεται από την προηγούμενη εξώθερμη αντίδρα-
ση διασπά το χλωρικό κάλιο και ελευθερώνει οξυγόνο: KClO3  KCl + 3/2O2. Το παραγόμενο ο-
ξυγόνο προκαλεί την καύση του άνθρακα: C + O2  CO2. Στη συνέχεια έχουμε τήξη και καύση του 
κεριού γύρω από το φυτίλι. 
Προσοχή! Το οξύ αν πέσει στο δέρμα προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. Στην περίπτωση αυτή απαιτεί-
ται άμεσο πλύσιμο με άφθονο νερό. 
 
Παρατήρηση πρωτόζωων  
Τι χρειαζόμαστε: Μικροσκόπιο, αντικειμενοφόρους πλάκες, στα-
γονόμετρα, γυάλινα δοχεία, βλαστούς φυτών με τις ρίζες τους και 
φύλλα, νερό βρύσης ή/και νερό από το πιατάκι μιας γλάστρας. 
Τι κάνουμε: Το πείραμα αυτό, περίπου δέκα ημέρες πριν από την 

αέρας 

χαρτί 
νερό 
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εκτέλεσή του, απαιτεί την εξής προετοιμασία:  
Βάζουμε μέσα στα γυάλινα δοχεία νερό και μέσα στο νερό τους βλαστούς και τα φύλλα των φυτών. 
Τα αφήνουμε σε θερμοκρασία περίπου 20οC για δέκα ημέρες. (Η συγκεκριμένη καλλιέργεια έγινε 
στο σχολικό εργαστήριο και οι ρίζες περιείχαν και μικρή ποσότητα χώματος.) 
Την ημέρα του πειράματος τοποθετούμε στο κέντρο της αντικειμενοφόρου πλάκας μία σταγόνα 
από το νερό ενός δοχείου και παρατηρούμε στο μικροσκόπιο. 
Τι βλέπουμε: Μέσα στα δοχεία έχουν αναπτυχθεί μικροοργανισμοί. Με το μικροσκόπιο παρατη-
ρούμε το μέγεθος τους και την κινητικότητά τους.  
Λίγες πληροφορίες για τα πρωτόζωα 
Τα πρωτόζωα είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί. Έχουν συνήθως μεγέθη που κυμαίνο-
νται από 10 έως 52 μικρόμετρα, οπότε γίνονται εύκολα ορατά με τη χρήση μικροσκοπίου, αλλά 
μπορούν να μεγαλώσουν μέχρι και το ένα χιλιοστόμετρο. Τα μεγαλύτερα γνωστά πρωτόζωα είναι 
τα ξενοφυοφόρα, που μπορούν να φθάσουν σε διάμετρο ως και τα 20 εκατοστόμετρα και ζουν σε 
βαθιές θάλασσες. Τα πρωτόζωα ζουν σε υδάτινα περιβάλλοντα και εδάφη, ακόμη και ως παράσιτα 
άλλων ζώων, ακόμη και ανθρώπων. Μερικά από τα τελευταία είναι παθογόνα και προκαλούν α-
σθένειες όπως π.χ. η ελονοσία, η δυσεντερία. Τα περισσότερα αναπαράγονται μονογονικά με διχο-
τόμηση. Κινούνται είτε σχηματίζοντας ψευδοπόδια (αμοιβάδα) είτε με τις βλεφαρίδες ή τα μαστίγια 
που διαθέτουν. (Βιβλιογραφία: Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Γενικού Λυκείου, Wikipedia) 
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5ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 
Ξηρός … πάγος  
Ξηρός πάγος είναι η στερεή μορφή του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε θερμοκρασία -78°C. Είναι 
άχρωμος, άοσμος, μη τοξικός και έχει αντιβακτηριδιακή δράση.  
Σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των -78°C και σε ατμοσφαιρική πίεση μετατρέπεται άμεσα σε αέρια 
μορφή χωρίς να διέρχεται από την υγρή φάση (εξάχνωση). 
Έχει πέντε φορές μεγαλύτερη ψυκτική ισχύ από τον κοινό πάγο. 
Δεν αφήνει υγρά υπολείμματα μετά την εξάχνωσή του. 
Χρήσεις: Ψύξη τροφίμων. Βιομηχανικός καθαρισμός. Αποθήκευση - μεταφορά προϊόντων αίματος 
ή οργάνων για μεταμόσχευση. Ειδικά εφέ καπνού (θεατρικές παραστάσεις, κέντρα διασκέδασης 
κ.ά.). Δημιουργεί σύννεφο καπνού σαν ομίχλη που παραμένει στο έδαφος. 
Πειράματα  
Χρησιμοποιούμε ξηρό πάγο σε μορ-
φή pellet. 
Δεν είναι τοξικός. Πρέπει να απο-
φεύγουμε την επαφή με το δέρμα 
γιατί μπορεί να προκαλέσει σοβαρά 
κρυοπαγήματα (φοράμε γάντια). 
 
Χρωματιστές καμινάδες 
Υλικά: Δύο ογκομετρικοί κύλινδροι 1000ml, ξηρός πάγος, δείκτης (ζουμί από κόκκινο λάχανο), 
υγρό σαπούνι (άχρωμο), διάλυμα NaOH 0,1Μ. 
Διαδικασία: Χρησιμοποιούμε για το πείραμα σαν δείκτη το ζουμί από κόκκινο λάχανο, το χρώμα 
του οποίου είναι μπλε. Σε βασικά διαλύματα το χρώμα γίνεται πράσινο, ενώ σε όξινα μωβ-κόκκινο. 
Στον 1ο ογκομετρικό κύλινδρο προσθέτουμε περίπου 200ml δείκτη. 
Στον 2ο κύλινδρο προσθέτουμε περίπου 200ml δείκτη, μικρή ποσότητα διαλύματος NaOH και λίγο 
άχρωμο σαπούνι και παρατηρούμε αλλαγή χρώματος σε πράσινο. 
Στη συνέχεια προσθέτουμε και στους δύο κυλίνδρους ξηρό πάγο. 
Στον 1ο ογκομετρικό κύλινδρο παρατηρούμε αλλαγή χρώματος 
(μωβ) και δημιουργία ενός σύννεφου καπνού-ομίχλης που ο-
φείλεται στη συμπύκνωση των υδρατμών της ατμόσφαιρας κα-
θώς εξαχνώνεται ο ξηρός πάγος. 
Στον 2ο ογκομετρικό κύλινδρο παρατηρούμε επίσης αλλαγή 
χρώματος (μωβ) και έναν έντονο συνεχή αφρισμό. Καθώς ο 
ξηρός πάγος εξαχνώνεται, το αέριο διοξείδιο του άνθρακα 
προσπαθεί να διαφύγει προς τα πάνω και έτσι συμπαρασύρει 
το σαπούνι. 
Η αλλαγή χρώματος οφείλεται και στις δύο περιπτώσεις στην πτώση του pΗ. To διοξείδιο του άν-
θρακα (CO2) είναι ένα όξινο οξείδιο. Όταν αντιδρά με το νερό δίνει ανθρακικό οξύ που στη συνέ-
χεια αντιδρά με το NaOH (εξουδετέρωση) και μειώνεται το pH. 
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Η τσιχλόφουσκα του ελέφαντα 
Υλικά: Πλαστικό μπολ, ξηρός πάγος, σαπουνόνερο. 
Διαδικασία: Σε ένα πλαστικό μπολ που περιέχει ζεστό νερό προσθέτουμε ξηρό πάγο. (Η χρήση 
ζεστού νερού επιταχύνει την εξάχνωση.) Καθώς ο ξηρός πάγος εξαχνώνεται, ψύχει το περιβάλλον 
γύρω του. Έτσι συμπυκνώνονται οι υδρατμοί της ατμόσφαιρας δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό 
εφέ. Δημιουργούμε με σαπουνόνερο μια μεμβράνη που οδηγεί στη δημιουργία μιας μεγάλης φυσαλί-
δας καθώς εξαχνώνεται ο ξηρός πάγος. 
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Λεονταρίου 
 
Φλεγόμενο αρκουδάκι 
Υλικά: Δοκιμαστικός σωλήνας pyrex, σπάτουλα – κουτάλι, μεταλλικό στήριγμα με σφιχτήρα, εργα-
στηριακός λύχνος, καραμέλες – αρκουδάκια, χλωρικό κάλιο (KClO3). 
Διεξαγωγή: Τοποθετούμε το χλωρικό κάλιο στον δοκι-
μαστικό σωλήνα που κρατιέται με σφιχτήρα πάνω στο με-
ταλλικό στήριγμα. Πλησιάζουμε τον αναμμένο λύχνο στον 
δοκιμαστικό σωλήνα και θερμαίνουμε γύρω – γύρω μέχρι 
να τηχθεί το χλωρικό κάλιο. Προσθέτουμε στο δοκιμα-
στικό σωλήνα την καραμέλα – αρκουδάκι. Πολύ σύντομα 
το περιεχόμενο του σωλήνα αρπάζει φωτιά παράγοντας 
μια εντυπωσιακή λευκή φλόγα.  
Ερμηνεία: Το KClO3 με τη θέρμανση διασπάται και παρά-
γει Ο2 σύμφωνα με την αντίδραση: KClO3(s)  KCl(l) + 3/2O2(g). Η καραμέλα είναι κατά βάση ζάχα-
ρη (C12H22O11), η οποία καίγεται με το παραγόμενο Ο2. Η καύση είναι μια ισχυρά εξώθερμη αντί-
δραση, η οποία μπορεί να παρασταθεί ως εξής: C12H22O11(s) + 12O2(g)  12CO2(g) + 11H2O(g).  
 
Αόρατος πυροσβέστης  
Υλικά: Ποτήρι ζέσεως, κεριά, αναπτήρας, μαγειρική σόδα, πυκνό υδροχλωρικό οξύ (HCl).  
Διεξαγωγή: Σε ποτήρι ζέσεως τοποθετούμε λίγη 
σόδα και στη συνέχεια προσθέτουμε π. HCl. Παρα-
τηρούμε έντονο αφρισμό. Πλησιάζουμε το στόμιο 
του ποτηριού στα αναμμένα κεριά και παρατηρούμε 
ότι η φλόγα σβήνει. 
Ερμηνεία: H μαγειρική σόδα περιέχει όξινο ανθρα-
κικό νάτριο (NaHCO3) το οποίο αντιδρά με το υ-
δροχλωρικό οξύ (HCl) δίνοντας μια αντίδραση δι-
πλής αντικατάστασης κατά την οποία παράγεται αέ-
ριο διοξείδιο του άνθρακα (CO2): NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2↑ + H2O. 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.  
 
Μια κατάλυση με πολύ αφρό  
Υλικά: Ογκομετρικός κύλινδρος των 100mL, μεγάλο ρηχό πιάτο, κουταλάκι, διάλυμα υπεροξειδίου 
του υδρογόνου (Η2Ο2 30% w/w), στερεό ιωδιούχο κάλιο (ΚI), απορρυπαντικό πιάτων. 
Διεξαγωγή: Τοποθετούμε τον ογκομετρικό κύλινδρο 
στο κέντρο του πιάτου. Χύνουμε 20mL Η2Ο2 στον ο-
γκομετρικό κύλινδρο. Προσθέτουμε 10mL απορρυπαντι-
κού στον ογκομετρικό κύλινδρο. Στο μίγμα προσθέτουμε 
μισή κουταλιά ΚI. Μέσα σε 10s αναπτύσσεται μια μεγάλη 
στήλη κιτρινωπού αφρού, η οποία ξεχειλίζει από τον 
κύλινδρο και αρχίζει να καλύπτει όλο τον χώρο γύρω 
από τη βάση του κυλίνδρου. Επίσης, παρατηρούμε την 
ανάπτυξη θερμότητας.  
Ερμηνεία: Το Η2Ο2 διασπάται προς υδρατμό και οξυγόνο σύμφωνα με  την ακόλουθη εξώθερμη  
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αντίδραση: 2Η2Ο2(aq)  2H2O(l) + O2↑. Η αντίδραση αυτή είναι εξαιρετικά βραδεία. Παρουσία ό-
μως καταλύτη, όπως το ΚI, η παραπάνω αντίδραση είναι πολύ ζωηρή. Με το απορρυπαντικό, οι 
παραγόμενοι υδρατμοί, και κυρίως το οξυγόνο, δημιουργούν έντονο αφρισμό. Το κιτρινωπό χρώμα 
του αφρού οφείλεται στο ιώδιο που υπάρχει διαλυμένο στο διάλυμα του ΚΙ.  

 
Μια απλή θερμική μηχανή  
Η βάρκα μας: Η βάρκα κινείται από μια απλή θερμική 
μηχανή που δεν έχει ούτε πιστόνια ή βαλβίδες ούτε 
άλλα κινούμενα μέρη. Ο κινητήρας αποτελείται από 
ένα σωλήνα με τον οποίο έχουμε δημιουργήσει δυο 
σπείρες που συνδέονται με δυο σωλήνες εξάτμισης. 
Θερμαίνουμε τις σπείρες με ένα κεράκι (ρεσώ) και το 
νερό που βρίσκεται σ’ αυτές βράζει και μετατρέπεται 

σε ατμό. Η εκτόνωση του ατμού σπρώχνει μέρος του νερού στους σωλήνες εξαγωγής, που προω-
θούν τη βάρκα προς τα εμπρός. Η φυσαλίδα ατμού συμπυκνώνεται και νερό εισάγεται στους σωλή-
νες εξαγωγής. Το ψυχρό νερό που έρχεται πίσω στις σπείρες θερμαίνεται και μετατρέπεται σε 
ατμό και ξαναεκτονώνεται και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. 
Είναι απαραίτητο για την λειτουργία του κινητήρα οι δυο σωλήνες να είναι γεμάτοι με νερό πριν 
αυτός ξεκινήσει, δεν πρέπει να υπάρχει μέσα καθόλου αέρας και να είναι και οι δυο μέσα στο νερό. 
 

Το μικρότερο ηλεκτρικό τρένο  
Υλικά: Χάλκινο σύρμα, μπαταρία 1,5V, μαγνήτες νεο-
δυμίου. 
Εκτέλεση: Με το χάλκινο σύρμα κατασκευάζουμε ένα 
πηνίο. Τοποθετούμε τρεις μαγνήτες νεοδυμίου με την 
επίπεδη πλευρά τους στον κάθε πόλο μιας μπαταρίας 
1,5V. Το σύστημα μπαταρία - μαγνήτες νεοδυμίου απο-
τελούν το «τρένο». Εισάγουμε το «τρένο» στο πηνίο 
και παρατηρούμε ότι κινείται. 

Εξήγηση: Οι μαγνήτες αποτελούν και την αγώγιμη επαφή μεταξύ των πόλων της μπαταρίας και 
του πηνίου. Ηλεκτρικό ρεύμα αρχίζει να ρέει μεταξύ των επαφών στο συγκεκριμένο τμήμα του πη-
νίου. Το μαγνητικό πεδίο που προκύπτει ασκεί δυνάμεις στους μαγνήτες και το τρένο ταξιδεύει.  
 
Παίζοντας … με το φως (ολική ανάκλαση – διάθλαση)  
Α. Υλικά: Ποτήρι, νόμισμα, νερό. 
Εκτέλεση: Τοποθετούμε το ποτήρι πάνω στο νόμισμα. Γεμίζουμε το ποτήρι με νερό. Παρατηρούμε 
ότι το νόμισμα εξαφανίζεται. 
Εξήγηση: Το νόμισμα εξαφανίστηκε λόγω ολικής ανάκλασης. 
Β. Υλικά: Ποτήρι ζέσεως, νερό, γλυκερίνη, ηλιέλαιο, γυάλινη ράβδο quartz. 
Εκτέλεση: Στο ποτήρι ζέσεως τοποθετούμε γλυκερίνη, νερό και ηλιέλαιο. Τοποθετούμε τη γυάλι-
νη ράβδο quartz μέσα στο ποτήρι η οποία φαίνεται μόνο στο νερό (μεσαίο στρώμα). Μια τυπική 
γυάλινη ράβδος φαίνεται και στα τρία στρώματα. 
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 η γυάλινη ράβδος quartz έχουν 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 τη 
ράβδο quartz. Έχει γίνει αόρατη! 
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Προαστίου 
 
Εκρηκτικό αέριο 
Υλικά: Δύο δοκιμαστικοί σωλήνες, φελλός, γυάλινος σωλήνας, σαπουνόνερο, σκόνη ή ρινίσματα 
ψευδαργύρου, διάλυμα υδροχλωρίου 1/1, κερί, στατήρας.  
Διαδικασία: Αφού τοποθετήσουμε τους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες στο στατήρα, βάζουμε στον 
ένα σαπουνόνερο και στον άλλο τα ρινίσματα ψευδαργύρου και το υδροχλωρικό οξύ. Στη συνέχεια 
τοποθετούμε το γυάλινο σωλήνα, που έχουμε προσαρμόσει στο φελλό, στο σωλήνα όπου γίνεται η 
αντίδραση και το άλλο άκρο του στο σωλήνα με το σαπουνόνερο, έτσι ώστε το παραγόμενο αέριο 
(υδρογόνο) να οδηγείται στο σαπουνόνερο όπου και εγκλωβίζεται σε φυσαλίδες. Όταν μαζευτούν 
αρκετές φυσαλίδες στο στόμιο του πλησιάζουμε τη φλόγα του κεριού και το υδρογόνο καίγεται με 
χαρακτηριστικό κρότο.  
Εξήγηση: Στον έναν δοκιμαστικό σωλήνα γίνεται αντίδραση απλής αντικατάστασης του υδροχλω-
ρικού οξέος με τον ψευδάργυρο που είναι ηλεκτροθετικότερος του υδρογόνου και παράγεται υδρο-
γόνο που είναι εύφλεκτο αέριο.  
 
Μαγικός αποχρωματισμός 
Υλικά: 4 ποτήρια ζέσεως των 250ml, 1 ποτήρι ζέσεως 1000ml ή μια κανάτα, δείκτη φαινολοφθα-
λεϊνη, 3ml ξινό του εμπορίου, 10gr σόδα φαγητού (θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε διάλυμα 
υδροξειδίου του νατρίου, διάλυμα υδροχλωρίου με συγκεκριμένες ποσότητες). 
Διαδικασία: Στο πρώτο και τρίτο ποτήρι βάζουμε σταγόνες του δείκτη, στο δεύτερο τίποτα και 
στο τέταρτο 2-3ml ξινό. Στο μεγάλο ποτήρι ζέσεως (κανάτα) βάζουμε νερό λίγο λιγότερο από το 
νερό που θα περιέχεται στα τέσσερα ποτήρια ζέσεως και τα 10gr της σόδας. Αυτά γίνονται πριν 
την επίδειξη του πειράματος. Μπροστά στους θεατές ρίχνουμε νερό από την κανάτα στα τέσσερα 
ποτήρια. Το πρώτο και τρίτο χρωματίζονται κόκκινα, το δεύτερο και τέταρτο δεν χρωματίζονται. 
Στη συνέχεια ρίχνουμε το περιεχόμενο των τριών πρώτων ποτηριών πίσω στην κανάτα και έχου-
με κόκκινο χρώμα που με την προσθήκη του περιεχομένου του τέταρτου ποτηριού το διάλυμα α-
ποχρωματίζεται «μαγικά». 
Εξήγηση: Το διάλυμα της σόδας είναι βασικό (περιεχόμενο κανάτας). Το διάλυμα του ξινού είναι 
όξινο (τέταρτο ποτήρι). Ο δείκτης έχει κόκκινο χρώμα στα βασικά διαλύματα και άχρωμο στα όξι-
να. Έτσι το πρώτο και τρίτο ποτήρι είναι κόκκινα και το δεύτερο και τέταρτο άχρωμα. Όταν αναμι-
γνύουμε το περιεχόμενο όλων των ποτηριών θα έχουμε εξουδετέρωση, το τελικό θα είναι ουδέτε-
ρο όπου ο δείκτης είναι άχρωμος. Καλό είναι το τελικό διάλυμα να είναι προς το όξινο (περίσσεια 
ξινού) ώστε να έχουμε σίγουρη επιτυχία. 
 
Το προσομοίωμα που αιωρείται 
Υλικά: Ένα ποτήρι ζέσεως μεγάλο, ένα αρκετά μι-
κρότερο, ηλιέλαιο, προσομοίωμα μορίου (π.χ. νερό). 
Διαδικασία: Τοποθετούμε το μικρότερο ποτήρι μέσα 
στο μεγάλο. Ρίχνουμε το ηλιέλαιο στο μικρό ποτήρι 
και συνεχίζουμε να ρίχνουμε ηλιέλαιο και όταν αυτό 
γεμίσει με σκοπό να καλυφθεί με ηλιέλαιο και εξωτε-
ρικά. Παρατηρούμε ότι το ποτήρι «εξαφανίζεται». 
Στη συνέχεια τοποθετούμε το προσομοίωμα στο στόμιο του μικρού ποτηριού μέσα στο μεγάλο πο-
τήρι, με αποτέλεσμα να φαίνεται σαν να αιωρείται. 
Εξήγηση: Όταν το φως αλλάζει υλικό μέσα από το οποίο περνάει, τότε αλλάζει την κατεύθυνσή 
του δηλαδή διαθλάται. Αυτό μας επιτρέπει να βλέπουμε τα διαφανή αντικείμενα γύρω μας. Κάθε 
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υλικό έχει τον δικό του δείκτη διάθλασης. Το ηλιέλαιο και το υλικό του ποτηριού ζέσεως είναι ίδι-
ος οπότε το φως περνώντας από τα δύο υλικά δεν διαθλάται και έτσι δεν μπορούμε να δούμε το 
μικρό ποτήρι. (Καλό είναι το μικρό ποτήρι να μην έχει στόμιο ούτε γράμματα για καλύτερα αποτε-
λέσματα.) 
 
Τρισδιάστατος κύβος LED 4x4x4 με Raspberry PI 2 
Υλικά: 1 raspberry PI 2, 3 shift registers των οκτώ εξόδων, 4 transistor npn, 4 αντιστάσεις 
160Ω, 4 αντιστάσεις 1000Ω, 64 led, καλώδια. 
Διαδικασία: Κατασκευάσαμε ένα κύβο τεσσάρων επιπέδων με 16 led το κάθε επίπεδο. Τα 16 led 
του κάθε επιπέδου έχουν κοινό το αρνητικό pin των led. Τα 4 led της κάθε στήλης του κύβου (16 
στήλες συνολικά) έχουν κοινό το θετικό pin των led. Η κάθε στήλη με led συνδέεται με μία έξοδο 
από τους δύο shift registers. Το κάθε ένα από τα τέσσερα επίπεδα συνδέεται με μία έξοδο του 
τρίτου shift register μέσω των npn τρανζίστορ ώστε να μη διέρχεται υψηλό ρεύμα από τις εξό-
δους του τρίτου shift register όταν ανάβουν τα led. Τέλος προγραμματίσαμε το raspberry PI 
ώστε να ανάβουν τα led με τυχαία μορφή.  

  
Εξήγηση: Για να ανάψει κάποιο led πρέπει οι έξοδοι των shift registers που είναι συνδεδεμένη η 
στήλη και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται να γίνουν 1. Έτσι προγραμματίζοντας το raspberry PI, 
ώστε να καθορίζει τις δυαδικές λέξεις των shift registers, επιλέγουμε κάθε χρονική στιγμή πια 
led θα είναι αναμμένα π.χ. 00001000 10000000 00000000 ανάβει το led που βρίσκεται στο 
πρώτο επίπεδο και πρώτη στήλη. 
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας  
 
Υπεριώδης ακτινοβολία (UV) 
Υπεριώδης ακτινοβολία ονομάζεται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται σε μήκος κύ-
ματος ακριβώς πάνω από εκεί που τελειώνει το ιώδες του ορατού φάσματος, αλλά προηγείται της 
ζώνης ακτινοβολίας των ακτίνων Χ. Το εύρος του φάσματός της είναι 100-400nm και είναι αόρα-
τη. Το φάσμα υπεριωδών υποδιαιρείται σε τρεις ζώνες: 
1. UVA (315-400nm): είναι η μεγαλύτερη πηγή ηλιακής 
ακτινοβολίας στην επιφάνεια της γης και διεισδύει κάτω 
από τις επιφανειακές στοιβάδες του δέρματος. 
2. UVB (280-315nm): φτάνει σε μικρότερα ποσά (μόνο 
το 10%) στην επιφάνεια της γης λόγω της απορρόφησης 
μεγάλου μέρους της από τη στοιβάδα του όζοντος. Και 
πάλι όμως αρκεί για να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη 
ζημιά. 
3. UVC (100-280nm): είναι εξαιρετικά βλαβερή, αλλά απορροφάται τελείως από το όζον της στρα-
τόσφαιρας και έτσι δεν φτάνει στην επιφάνεια της γης. 
Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι υψηλής ενέργειας ακτινοβολία, υψηλότερης από το ορατό φως και 
από την υπέρυθρη ακτινοβολία, λόγω μεγαλύτερης συχνότητας (E=hf). 
Βλαβερές επιπτώσεις: Εάν ένας ζωντανός οργανισμός εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία απορρο-
φά το μεγαλύτερο μέρος της ακτινοβολίας αυτής. 
α) Εάν η απορρόφηση αυτή γίνει από το ανθρώπινο μάτι, τότε ανάλογα με το μήκος κύματος, ε-
στιάζεται και σε διαφορετική περιοχή του αμφιβληστροειδούς και με το χρόνο δημιουργείται πρό-
βλημα εμφάνισης καταρράκτη. Ο μοναδικός τρόπος προστασίας είναι η χρήση γυαλιών τα οποία 
έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές για να εξασθενίζουν αποτελεσματικά την υπεριώδη ακτινοβο-
λία επιτρέποντας να διέρχεται ικανή ποσότητα ορατής ακτινοβολίας ώστε να μπορούμε να βλέ-
πουμε. 
β) Εάν η απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας γίνει από το δέρμα, τότε μπορεί να προκληθεί 
από ένα απλό κοκκίνισμα ή έγκαυμα, φωτογήρανση, έως μετάλλαξη των κυττάρων του δέρματος, 
με αποτέλεσµα την εμφάνιση καρκίνου του δέρματος (κακοήθες μελάνωμα). Κατά τη διάρκεια της 
ηλιοθεραπείας το μαύρισμα του δέρματος οφείλεται στη μελανίνη που παράγει ο οργανισμός για να 
προστατευτεί από την υπεριώδη ακτινοβολία. Επομένως, ειδικά τα παιδιά, δεν πρέπει να εκτίθε-
νται στον ήλιο, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι αυξημένη και πά-
ντα με τη χρήση αντηλιακού με μεγάλο δείκτη προστασίας (spf). Εξίσου επικίνδυνες είναι και οι 
λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται για να επιτύχουμε γρήγορο μαύρισμα. 
γ) Επίσης η υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί σημαντικά προβλήματα στο ανοσοποιητικό σύστημα. 

Όζον και «Τρύπα του όζοντος». Το όζον είναι ένα φυσικό αέ-
ριο που συναντάται σε δύο στοιβάδες της ατμόσφαιρας. 
α) Στην τροπόσφαιρα (μέχρι το ύψος των 10Km από την επιφά-
νεια της γης), το «κακό» όζον είναι ένας ρυπογόνος παράγο-
ντας που συμβάλλει στη δημιουργία της αιθαλομίχλης.  
β) Στη στρατόσφαιρα (10-50Κm) και ειδικότερα στην οζονό-
σφαιρα (20-30Km), το «καλό» όζον απορροφά, σαν ένα πολύ 
ισχυρό «φίλτρο», το μεγαλύτερο μέρος της UVB και όλη τη UVC 

ακτινοβολία. Το όζον δημιουργείται με την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας σε μόρια οξυ-
γόνου. Οι ίδιες ακτίνες προκαλούν και την καταστροφή του όζοντος, αφού όταν πέφτουν πάνω του 
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το διασπούν επιβάλλοντας έτσι ένα ισοζύγιο όζοντος που καταστρέφεται και όζοντος που δημιουρ-
γείται με συνέπεια η περιεκτικότητά του στην ατμόσφαιρα να παραμένει κατ' αρχήν σταθερή.  
Όμως, λόγω ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που παράγουν ρύπους καταστρεπτικούς, η στοιβάδα 
του όζοντος καταστρέφεται. Οι κυριότεροι απ' αυτούς τους ρύπους είναι οξείδια του αζώτου πού 
περιέχονται στα καυσαέρια αυτοκινήτων και αεροπλάνων και ενώσεις του χλωρίου που φέρουν το 
όνομα χλωροφθοράνθρακες (CFCs), χρησιμοποιούνται δε ως προωθητικά αερίων στα διάφορα 
σπρέι (αποσμητικά, εντομοκτόνα, κ.λ.π.), στις μονώσεις, στα ψυκτικά υγρά στα ψυγεία (Freon) και 
στους κλιματισμούς. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν γιατί η «Τρύπα του όζοντος» αποτελεί μείζον πρό-
βλημα για τον πλανήτη μας. 
Χρήσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας: Για αποστείρωση του νερού, στην Ιατρική για πλήρη α-
ποστείρωση διαφόρων εργαλείων και ως διεγείρουσα ακτινοβολία στο φαινόμενο του φθορισμού. 
Ο μηχανισμός του φθορισμού. Ως φθορισμός ορίζεται η εκπομπή ορατού φωτός συγκεκριμένου 
μήκους κύματος από μια ουσία η οποία ακτινοβολείται από φως μικρότερου μήκους κύματος. Στον 
φθορισμό χρησιμοποιείται υπεριώδες φως (UV) το οποίο πέφτει πάνω στα ηλεκτρόνια των ατόμων 
της φθορίζουσας ουσίας. Τότε αυτά διεγείρονται και στη συνέχεια αποδιεγείρονται απελευθερώ-
νοντας με τη μορφή φωτονίων την ενέργεια που προσέλαβαν. Όμως τμήμα της αρχικής διεγείρου-
σας ενέργειας καταναλώνεται με αποτέλεσµα η ουσία να εκπέμπει φως μικρότερης ενέργειας (με-
γαλύτερου μήκους κύματος) από τη διεγείρουσα ακτινοβολία. 

Ο φθορισμός παρουσιάζει πολλές πρακτικές εφαρμογές: 
α) Στα χαρτονομίσματα και στις πιστωτικές κάρτες, όπου με 
τη χρήση φθοριζόντων υλικών εισάγονται στην επιφάνειά 
τους σημάδια που πιστοποιούν τη γνησιότητά τους. 
β) Στην Ιατρική, όπου ουσίες που φθορίζουν βοηθούν στη 
διάγνωση ορισμένων ασθενειών. 
γ) Σε σημάνσεις των δρόμων, που φθορίζουν τη νύχτα από 
τα φώτα των αυτοκινήτων. 

δ) Σε λάμπες για ειδικά εφέ στα νυχτερινά κέντρα κ.ά. 
 
Το πείραμα: Ανιχνεύοντας την υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 
Θα χρειαστούμε: Μία λάμπα UVΑ ακτινοβολίας, κίτρινο μαρκαδόρο υπογράμμισης, ένα φύλλο χαρ-
τιού, διάφορα αντηλιακά με διαφορετικό δείκτη προστασίας, μερικά κομμάτια γυαλιού, γυαλιά ηλίου, 
ένα μετρητή UVB/UVC ακτινοβολίας και ένα θάλαμο συσκότισης. 
Τι κάνουμε:  
- Ανάβουμε τη λάμπα UVΑ μέσα στο θάλαμο συσκότισης. Εξακολουθεί να υπάρχει σκοτάδι και ένα 
αχνό μπλε-μωβ φως από τη λάμπα. Με το μαρκαδόρο ζωγραφίζουμε έναν ήλιο πάνω στο φύλλο 
χαρτιού. Βάζουμε το χαρτί απέναντι από τη λάμπα. Παρατηρούμε ότι το σχέδιο φθορίζει. 
- Τοποθετούμε μία στρώση από αντηλιακά διαφορετικού δείκτη προστασίας (spf) πάνω σε τρία 
κομμάτια γυαλιού. Παρεμβάλουμε τα κομμάτια γυαλιού μεταξύ της αναμμένης λάμπας UVΑ και του 
ζωγραφισμένου χαρτιού που φθορίζει. Παρατηρούμε ότι το αντηλιακό για μαύρισμα δεν απορροφά 
σχεδόν καθόλου τη UVA ακτινοβολία, το αντηλιακό με spf 10 την απορροφά λίγο, ενώ αυτό με spf 
50 την απορροφά πολύ περισσότερο με αποτέλεσμα το σχέδιο να μην φθορίζει τόσο έντονα. 
- Μέσα στο θάλαμο συσκότισης και μεταξύ της αναμμένης λάμπας UVΑ και του ζωγραφισμένου 
χαρτιού παρεμβάλουμε τους φακούς από γυαλιά ηλίου. Παρατηρούμε ότι τα γυαλιά ηλίου απορρο-
φούν αρκετά την UVA ακτινοβολία. 
Με το μετρητή της UVB/UVC ακτινοβολίας μετράμε την ένταση της αντίστοιχης ηλιακής ακτινο-
βολίας. Στη συνέχεια, παρεμβάλουμε μεταξύ των ηλιακών αχτίνων και του μετρητή, τους φακούς 
διαφορετικών γυαλιών ηλίου έτσι ώστε να δούμε πόσο καλά απορροφάνε την UV ακτινοβολία. 
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2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας  
 
Πολύχρωμη … Χημεία 

      
Τι χρειαζόμαστε: Kωνικές φιάλες των 250 mL, KMnO4, NaOH στερεό, ζάχαρη. 
Τι θα κάνουμε και τι θα δούμε: Βάζουμε στις δύο κωνικές φιάλες των 250 mL νερό (4 δάκτυλα 
περίπου). Στην 1η φιάλη προσθέτουμε μία κουταλιά ΝαΟΗ και 1-2 κουταλιές ζάχαρη. Στην 2η 
φιάλη βάζουμε 2-3 κρυστάλλους ΚΜη04 για να χρωματιστεί. Ρίχνουμε το διάλυμα του σακχάρου 
στο διάλυμα του KMnO4 και παρατηρούμε τις χρωματικές αλλαγές. Το χρώμα μετατρέπεται σταδι-
ακά από ιώδες σε πράσινο και τελικά σε κίτρινο. 
Τι συνέβη: Η ζάχαρη είναι ένας πολυσακχαρίτης, που αρχικά υδρολύεται σε μονοσακχαρίτες. Οι 
μονοσακχαρίτες οξειδώνονται από το KMnO4 το οποίο παθαίνει αναγωγή. Το υπερμαγγανικό κάλιο 
(ιώδες) ανάγεται σε μαγγανικό κάλιο (πράσινο) και στη συνέχεια σε οξείδιο του μαγγανίου (κίτρι-
νο). Έτσι, παρατηρούνται οι σταδιακές χρωματικές αλλαγές στο διάλυμα. 

 
Πυροτεχνήματα … για την τούρτα των γενεθλίων σας 
Τι χρειαζόμαστε: Γουδί, ύαλους ωρολογίου ή πιατά-
κια, καλαμάκια για σουβλάκι, KClO3, ζάχαρη άχνη, 
Sr(NO3)2, Ba(NO3)2, (COONa)2, κιμωλία τριμμένη, 
μαγειρική σόδα. 
Τι θα κάνουμε και τι θα δούμε: Στο γουδί κάνουμε 
σκόνη τις στερεές ουσίες. Αν χρησιμοποιήσουμε το 
ίδιο γουδί για όλες τις ουσίες, πρέπει πρώτα να το 
καθαρίσουμε πολύ καλά. Ετοιμάζουμε ένα μίγμα χλωρικού καλίου και άχνης ζάχαρης, σε αναλογία 
περίπου 1:1 (5 κουταλάκια ζάχαρη και 5 κουταλάκια χλωρικό κάλιο). Μοιράζουμε το μίγμα σε 5 
υάλους ωρολογίου. Στην 1η ύαλο προσθέτω 1/2 κουταλάκι Sr(NO3)2, στη 2η ύαλο προσθέτω 1/2 
κουταλάκι (COONa)2, στην 3η ύαλο προσθέτω 1/4 κουταλάκι Ba(NΟ3)2, στην 4η ύαλο 1/2 κουτα-
λάκι κιμωλία τριμμένη και στην 5η ύαλο 1/2 κουταλάκι μαγειρική σόδα. Ψεκάζουμε στο μισό μήκος 
από 5 ξύλινα καλαμάκια για σουβλάκι με μια κόλα χειροτεχνίας και πασπαλίζουμε το καθένα με το 
μίγμα από μία ύαλο. Αφού τα αφήσουμε να στεγνώσουν, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μερικές 
φορές. Τελικά τα ανάβουμε. Καίγονται με ωραίες φλόγες διαφορετικού χρώματος το καθένα. 
Τι συνέβη: Τα πυροτεχνήματα καίγονται με εντυπωσιακό τρόπο, γιατί αναπτύσσεται μια επιταχυ-
νόμενη και ανατροφοδοτούμενη αντίδραση.  
Το χλωρικό κάλιο διασπάται από τη θερμότητα (2KClO3 → 2KCl + 3O2) και το οξυγόνο που παρά-
γεται επιταχύνει την καύση της ζάχαρης (C12H22O11 + 12O2 → 12CO2 + 11H2O). 
Η θερμότητα που παράγεται από την καύση διασπά ακόμη περισ-
σότερο χλωρικό κάλιο και η αντίδραση ανατροφοδοτείται ζωηρά. 
Τα διάφορα άλατα όταν πυρώνονται, ανάλογα με τα ιόντα από τα 
οποία αποτελούνται, εκπέμπουν ακτινοβολία διαφορετικού χρώ-
ματος. Στον διπλανό πίνακα φαίνονται ορισμένα άλατα και οι χρω-
ματισμοί που προκύπτουν κατά την πύρωσή τους. 

Sr(NO3)2 κόκκινο 
Ba(NO3)2 πράσινο 
(COONa)2 κίτρινο 
CaCO3 κεραμιδί 
Na2CO3 κίτρινο 
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Μεταφέροντας νερό με ένα … τρύπιο μπουκάλι. 
Τι χρειαζόμαστε: 1 άδειο μπουκάλι νερού, 1 καρφί, 1 λα-
βίδα, μια λεκάνη με νερό, ένα γκαζάκι. 
Τι θα κάνουμε και τι θα δούμε: Θερμαίνουμε το καρφί 
στη φλόγα στο γκαζάκι κρατώντας το με τη λαβίδα. Με το 
καρφί αυτό ανοίγουμε 4-5 τρύπες στο μπουκάλι στο κάτω 
μέρος περιμετρικά. Τοποθετούμε το μπουκάλι μέσα σε μία 
λεκάνη με νερό. Το ανασηκώνουμε και κλείνουμε το καπά-
κι. Το νερό δεν τρέχει από το μπουκάλι. Ανοίγουμε το κα-
πάκι και το νερό πετάγεται έξω από τις τρύπες. Κλείνουμε 
το καπάκι και το νερό σταματά. 
Τι συνέβη: Η ατμοσφαιρική πίεση που επικρατεί έξω από 
το μπουκάλι εμποδίζει το νερό να βγει προς τα έξω. Όταν 
ανοίγουμε το καπάκι περνά αέρας στο εσωτερικό του 
μπουκαλιού. Η ατμοσφαιρική πίεση εξισώνεται μέσα και 
έξω από το μπουκάλι και το νερό πετάγεται προς τα έξω 
επειδή υπάρχει στο εσωτερικό και υδροστατική πίεση. 
Όταν κλείνουμε το καπάκι η ροή του νερού σταματά γιατί 
και πάλι η πίεση στο εξωτερικό του μπουκαλιού είναι με-
γαλύτερη από αυτή στο εσωτερικό του. (Μην ξεχνάτε ότι η στάθμη του νερού άρα και η υδροστατι-
κή πίεση έχει μειωθεί.) Με μεγαλύτερο δοχείο θα φτιάχναμε μια … αυτοσχέδια ντουζιέρα. (Το 
χρώμα του νερού οφείλεται σε χρώμα ζαχαροπλαστικής, για να φαίνεται στη φωτογραφία.) 
 
Ο κόσμος … ανάποδα 
Τι χρειαζόμαστε: Κόλλες άσπρο χαρτί, μαρκαδόρους, 
ένα ποτήρι, μια κανάτα με νερό και … κάποιον να σχε-
διάζει. 
Τι θα κάνουμε και τι θα δούμε: Σε μια κόλλα χαρτί 
σχεδιάζουμε δυο λουλουδάκια, που γέρνουν προς την 
ίδια κατεύθυνση, ένα πάνω, ένα κάτω. Τοποθετούμε 
μπροστά από την κόλλα ένα διαφανές ποτήρι και η ει-
κόνα, φυσικά, παραμένει ίδια. Γεμίζουμε το ποτήρι με 
νερό μέχρι το ύψος του πρώτου σχεδίου μας και τότε 
με ένα τρόπο … μαγικό το λουλουδάκι αλλάζει φορά και γέρνει προς την άλλη κατεύθυνση! Δοκιμά-
ζουμε με άλλα σχέδια, πχ βέλη, σημαιάκια ή γράφουμε τον αριθμό 3. Κάθε φορά παρατηρούμε αλ-
λαγή κατεύθυνσης. 
Τι συνέβη: Το φαινόμενο οφείλεται στη διάθλαση του φωτός, δηλαδή στην αλλαγή της πορείας του 
όταν διέρχεται από διαφορετικά υλικά (αέρας και νερό). Το ποτήρι με το νερό μετατρέπεται σε συ-
γκλίνοντα φακό και οι ακτίνες του φωτός που περνούν από μέσα και φτάνουν στο μάτι μας ακο-
λουθούν την πορεία που φαίνεται στην εικόνα, υπακούοντας στους νόμους της διάθλασης. 

Το διάγραμμα εμφανίζει το ποτήρι με το νερό και τα βέλη (ή … τα 
λουλουδάκια), όπως τα βλέπουμε από ψηλά (κάτοψη). Αυτό έχει 
ως συνέπεια οι δύο ακτίνες –αυτή που προέρχεται από το Α και 
αυτή από το Β– να διέρχονται από το σημείο Ε, που είναι η κύρια 
εστία του συγκλίνοντα φακού που δημιουργείται από το νερό στο 
ποτήρι. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα, δεξιά του Ε υπάρχει 

αντιστροφή του βέλους, ενώ αριστερά το βέλος διατηρεί την αρχική του κατεύθυνση. 
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Νόμισμα … φαντομάς 
Τι χρειαζόμαστε: Ένα νόμισμα, 
ένα ποτήρι, νερό. 
Τι θα κάνουμε και τι θα δούμε: 
Τοποθετούμε το νόμισμα κάτω 
από το ποτήρι. Από το πλάι του 
ποτηριού το βλέπουμε στη θέση 
του. Γεμίζουμε το ποτήρι με νερό 
και το νόμισμα εξαφανίζεται. 
Τι συνέβη: Όταν το φως διέρχεται από ένα πυκνότερο σε ένα αραιότερο μέσο τότε η γωνία πρό-
σπτωσης μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Όταν η γωνία πρόσπτωσης ξεπεράσει μια κρίσιμη τιμή 
(η οποία εξαρτάται από τα μέσα από τα οποία διέρχεται το φως) τότε δεν υπάρχει εξερχόμενη από 
το μέσο ακτίνα φωτός. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ολική ανάκλαση του φωτός. Στην εικόνα που 
ακολουθεί μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτό ακριβώς το φαινόμενο. Ακτίνες φωτός ξεκινάνε μέσα 
από το νερό και κατευθύνονται προς τον αέρα. Όταν οι ακτίνες φωτός έχουν γωνία πρόσπτωσης 
που δεν ξεπερνάει αυτήν την κρίσιμη τιμή, τότε βλέπουμε και την εξερχόμενη ακτίνα. Όταν όμως 
φτάσουμε ή ξεπεράσουμε αυτήν την τιμή, δεν υπάρχει εξερχόμενη ακτίνα. 
Κρίσιμη ή οριακή γωνία ονομάζουμε την τιμή της γωνίας πρόσπτωσης για την οποία η διαθλώμενη 
κινείται παράλληλα στη διαχωριστική επιφάνεια.  

 
Ανάκλαση και διάθλαση από ένα οπτικά πυκνό σε ένα οπτικά αραιό μέσο. 

Για γωνίες πρόσπτωσης μεγαλύτερες από την οριακή γωνία έχουμε ολική ανάκλαση. 
 
Αφίσα: «Φυσικές και τεχνητές πηγές φωτός» 
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2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας (Τομέας Γεωπονίας) 
 

Αφίσα σχετική με την μεταφορά χημικών ουσιών 
από το έδαφος στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Τα παιδιά στα πλαίσια της παρουσίας τους στην έκ-
θεση φυσικών επιστημών με θέμα το έδαφος και το 
φως σκέφτηκαν να κατασκευάσουν μία αφίσα προκει-
μένου να δείξουν πως τα υπολείμματα των χημικών 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιού-
νται αλόγιστα στην γεωργική παραγωγή περνούν μέ-
σω του εδάφους, του νερού και του αέρα στη διατρο-
φική αλυσίδα και καταλήγουν στο πιάτο μας. 

 
Ζωγραφιά - αφίσα με θέμα τη φωτοσύνθεση, το φωτοτροπισμό, τη 
θρέψη των φυτών και τους εδαφικούς ορίζοντες. 
Οι μαθητές στις ζωγραφιές – αφίσες δείχνουν την ιδιότητα των φυτών 
να παράγουν την τροφή τους μόνα τους (αυτότροφοι οργανισμοί) με τη 
διαδικασία της φωτοσύνθεσης η οποία λαμβάνει χώρα με την παρουσία 

φωτός (ηλιακής ενέργειας). 
Επίσης δείχνουν την τάση 
του βλαστού των φυτών να 
αναπτύσσεται προς την κα-
τεύθυνση του ερεθίσματος του φωτός (θετικός φωτο-
τροπισμός) και την τάση της ρίζας να αναπτύσσεται 
μακριά από το φως (αρνητικός φωτοτροπισμός). Πα-
ρουσιάζουν ακόμα την προσφορά του εδάφους στα φυ-
τά, την στήριξη και τα θρεπτικά στοιχεία (N, K, P, Mg, 
Mn, κ.λ.π.) που παρέχει στα φυτά. Τέλος παρουσιά-

ζουν προφίλ εδάφους στο οποίο διακρίνονται οι εδαφικοί ορίζοντες και οι ιδιότητές τους.  
 
Παρουσίαση φυτών που αναπτύχθηκαν σε: (A) συνθήκες κανονικού φωτισμού – απουσία φω-
τός (B) αναζητώντας το φως.  
Σε γλάστρες που καλλιεργήθηκαν από τους μαθητές του 
τομέα γεωπονίας παρουσιάζονται:  
(Α) Φυτά τα οποία αναπτύχθηκαν υπό κανονικές συνθή-
κες φωτισμού πλην ενός μέρους του φύλλου τους που κα-
λύφθηκε με αλουμινόχαρτο και για το λόγο αυτό σταμάτη-
σε να φωτοσυνθέτει. Το αποτέλεσμα είναι εμφανές καθώς 
τα φύλλα που σταμάτησαν να φωτοσυνθέτουν έχουν χάσει 
το πράσινο χρώμα τους.  

(Β) Φυτά τα οποία αναπτύχθηκαν «αναζητώντας το φως» 
με αποτέλεσμα να είναι στραμμένα προς την πλευρά από 
όπου δέχονταν το ερέθισμα του φωτός και οι βλαστοί τους 
να είναι λεπτοί και μεγαλύτεροι σε μήκος από ότι θα ήταν 
υπό κανονικές συνθήκες φωτισμού. 
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Εδαφολογικές αναλύσεις: Το έδαφος αποτελεί τη βάση της 
ζωής. Το 95% περίπου των τροφίμων μας προέρχεται από 
το έδαφος, καλλιεργώντας σε αυτό πληθώρα φυτικών ει-
δών. Το έδαφος για τα φυτά είναι μέσο στήριξης, αλλά και 
πηγή νερού και θρεπτικών συστατικών. 
Το έδαφος είναι πολύτιμο για την καλλιέργεια και την πα-
ραγωγή τροφής. Για να γίνει αυτό πρέπει το έδαφος να εί-
ναι γόνιμο. Προκειμένου να επιτύχει ο αγρότης τη γονιμό-
τητα στο χωράφι, επεμβαίνει και το λιπαίνει προκειμένου η 
καλλιέργεια να προοδέψει δίνοντας την μεγαλύτερη δυνατή 
απόδοση. Στόχος μίας εδαφολογικής ανάλυσης είναι ο 
προσδιορισμός της σύστασης του εδάφους, των θρεπτικών 
συστατικών και άλλων ιδιοτήτων όπως είναι το pH και η 
αγωγιμότητα. Οι μετρήσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα να 
προβλεφθεί η δυνατότητα ανάπτυξης μιας καλλιέργειας σε 
ένα συγκεκριμένο έδαφος, αλλά και να γίνουν οι ιδανικές 
βελτιώσεις. Η ανάλυση του εδάφους δίνει στον αγρότη - καλλιεργητή την δυνατότητα να έχει τα 
βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα με τον πιο οικονομικό τρόπο. 
Η δειγματοληψία του εδάφους: Η λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος είναι ίσως η πιο κρίσιμη 
φάση της εδαφολογικής αναλύσεως. Είναι απαραίτητο να ληφθούν δείγματα από 2-4 σημεία ανά 
στρέμμα και σε βάθος που εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας. 
Η κατεργασία του δείγματος του εδάφους: Όταν το σύνθετο δείγμα φτάσει στο εδαφολογικό ερ-
γαστήριο θα κατεργαστεί ως εξής: Στέγνωμα σε καλοαεριζόμενο χώρο. / Απομάκρυνση χαλικιών. 
/ Κοπάνισμα σε γουδί πορσελάνης. / Κοσκίνισμα σε κόσκινο 2 χιλιοστών. 
Μηχανική ανάλυση εδάφους: Η εκατοστιαία περιεκτικότητα ενός εδάφους σε άμμο, ιλύ και άργιλο 
καθορίζει τη μηχανική σύσταση ή κοκκομετρική σύνθεση. Η διαδικασία με την οποία προσδιορίζε-
ται η εκατοστιαία αναλογία των μηχανικών κλασμάτων στο εργαστήριο, λέγεται μηχανική ανάλυση 
του εδάφους. Ανάλογα με τη μηχανική τους σύσταση τα εδάφη κατατάσσονται σε τρεις ομάδες: 
- Αμμώδη ή ελαφρά στα οποία επικρατεί το κλάσμα άμμος. Κατεργάζονται εύκολα είναι καλοαερι-
ζόμενα λόγω του μεγάλου μεγέθους των κόκκων της άμμου και παρουσιάζουν πρωιμότητα αλλά 
δεν συγκρατούν νερό και θρεπτικά στοιχεία. 
- Αργιλώδη ή βαριά. Κατεργάζονται δύσκολα. Συγκρατούν νερό και θρεπτικά στοιχεία επομένως 
είναι πιο γόνιμα από τα αμμώδη. 
- Πηλώδη ή μέσης σύστασης στα οποία η άμμος, η ιλύς και η άργιλος βρίσκονται περίπου σε ίσες 
αναλογίες και παρουσιάζουν μόνο τις επιθυμητές ιδιότητες των δύο παραπάνω ομάδων. 
Το έδαφος με διάμετρο κόκκων μικρότερο των 2 χιλιοστών ονομάζεται πλέον λεπτή γη και είναι 
αυτό στο οποίο θα γίνουν όλες οι αναλύσεις. 
 
Μέθοδος πυκνόμετρου Bουγιούκου 
Υλικά: Μεταφωσφορικό Νάτριο 1%, εργαστηριακή ζυγαριά, mixer Βου-
γιούκου, ογκομετρικός κύλινδρος Βουγιούκου μηχανικής ανάλυσης, 
θερμόμετρο, πυκνόμετρο, αναδευτήρας ανατάραξης, ποτήρι ζέσεως 
των 250ml. 
Τρόπος εργασίας: 50gr εδάφους φέραμε στον υποδοχέα του mixer. 
Προσθέσαμε 40ml μεταφωσφορικό Na και 200ml Η2Ο και θέσαμε σε 
λειτουργία το mixer για 5 λεπτά. Έτσι επιτυγχάνεται ο διαμερισμός 
του εδάφους με ένα συνδυασμό χημικών και μηχανικών μέσων. 
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Το εδαφικό αιώρημα από το mixer το μεταφέραμε στον κύλινδρο μηχανικής ανάλυσης και συμπλη-
ρώσαμε με αποσταγμένο νερό έως το 1lt . Με ένα θερμόμετρο μετρήσαμε τη θερμοκρασία του αιω-
ρήματος και ήταν 25oC. (Για κάθε 0,5οC πάνω από τους 20 οC προσθέτουμε 0,2 μονάδες σε κάθε 
ανάγνωση). 
Με τον αναδευτήρα ανακινήσαμε το αιώρημα μέσα στον κύλινδρο ώστε να γίνει ομοιογενές. Μετά 
πάροδο 40sec από την ανακίνηση βυθίσαμε με προσοχή το πυκνόμετρο στο αιώρημα και περιμένα-
με να ισορροπήσει. Η τιμή στο βαθμολογημένο στέλεχος του πυκνόμετρου ήταν 25. Προσθέσαμε 2 
μονάδες για να τη διορθώσουμε αφού η θερμοκρασία του αιωρήματος ήταν 25oC. Η τιμή 27 αντι-
στοιχεί στο άθροισμα ιλύος και αργίλου που περιέχονται σε 50gr εδάφους. Άρα 54% περιεκτικό-
τητα σε ιλύ και άργιλο. 
Κατόπιν επαναλάβαμε την ανακίνηση, αφήσαμε το αιώρημα σε ηρεμία επί 1hr και 30min και με το 
πυκνόμετρο πήραμε άλλη μία ανάγνωση η οποία διορθωμένη ήταν 11 και αντιστοιχεί στην άργιλο 
που περιέχεται σε 50gr εδάφους. Άρα 22% περιεκτικότητα σε άργιλο και επομένως 32% περιε-
κτικότητα σε ιλύ και 46% σε άμμο. 
Γνωρίζοντας τα επί τοις εκατό ποσοστά άμ-
μου, ιλύος και αργίλου και με τη βοήθεια του 
τριγώνου μηχανικής ανάλυσης κατατάσσουμε 
το έδαφος σε κάποια από τις 12 κατηγορίες 
μηχανικής σύστασης. Από το σημείο του άξονα 
της άμμου (sand) που αντιστοιχεί στο ποσο-
στό της φέραμε γραμμή παράλληλο προς τον 
άξονα της ιλύος (silt). Εν συνεχεία όμοια από 
τον άξονα της αργίλου (clay) φέραμε παράλ-
ληλο προς τον άξονα της άμμου. Η κατηγορία 
στην οποία εμπίπτει το σημείο τομής είναι η 
κατηγορία όπου κατατάσσεται το έδαφος και 
συγκεκριμένα στην κατηγορία Loam που σημαίνει έδαφος πηλώδες (μέσο προς ελαφρύ έδαφος). 

C = Αργιλώδες  SC = Αμμοαργιλώδες 
SCL = Αμμοαργιλωττηλώδες  SL = Αμμοττηλώδες 

LS = Πηλοαμμώδες  S = Αμμώδες 
L = Πηλώδες  SiL = Ιλυοττηλώδες 

Si = Ιλυώδες  SiCL = Ιλυοαργιλοττηλώδες 
SiC = Ιλυοαργιλώδες  CL = Αργιλοττηλώδες 

Βαριά εδάφη - Αργιλώδη: C, SiC, SC, SiCL, CL 
Μέσα προς ελαφρά εδάφη - Πηλώδη: Si, Sil, L 
Ελαφρά εδάφη - Αμμώδη: S, LS, SL.  

 
pH εδάφους: Το pH του εδάφους είναι μονάδα μέτρησης της οξύ-
τητας ή αλκαλικότητας του εδάφους. 
Οι τιμές της κλίμακας του pH είναι από 0 έως 14. Σε ακραίες τιμές 
του pH, η απόδοση των φυτών είναι πολύ μικρή, ενώ αν διορθωθεί 
το pH η παραγωγή αυξάνει σημαντικά. 
- όξινο pH του εδάφους = χαμηλό pH, υψηλή συγκέντρωση σε ιό-
ντα υδρογόνου (pH 6,9 ή και λιγότερο).  
- αλκαλικό pH του εδάφους = υψηλό pH, χαμηλή συγκέντρωση ιό-
ντων υδρογόνου (pH 7,1 ή μεγαλύτερο). 
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Η τιμή του pH που τα φυτά επιτυγχάνουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις τους είναι 6,8 και συνήθως 
είναι η τιμή στην οποία προσπαθούμε να ανεβάσουμε το pH του εδάφους εάν αποτελεί περιοριστι-
κό παράγοντα της ανάπτυξης των φυτών. Η διόρθωση της τιμής του pH επιτυγχάνεται με την 
προσθήκη CaCΟ3 ή Ca(OH)2 γνωστά με το γενικό όνομα γεωργική άσβεστος. Η ποσότητα άσβε-
στου που θα χρησιμοποιηθεί εκτιμάται στο εργαστήριο. 
Η μέτρηση του pH μπορεί να γίνει χρωματομετρικά με pH-μετρικό χαρτί ή ηλεκτρομετρικά με το 
pH-μετρο. 
Μέτρηση pH εδάφους - διόρθωση pH εδάφους 
Υλικά: Ρυθμιστικό διάλυμα pH=7 (buffer), 3 ποτήρια των 100ml, απο-
σταγμένο νερό, γυάλινος αναδευτήρας, ζυγαριά, σπάτουλα, εργαστηριακό  
pH-μετρο, θερμόμετρο, διηθητικό χαρτί, τύρφη (υλικό που προέρχεται από 
την αποσύνθεση φυτών, χρησιμοποιείται στα μείγματα σποράς και έχει πο-
λύ όξινο pH-3,5). 
Τρόπος εργασίας: Ζυγίσαμε 10gr εδάφους και τα βάλαμε στο ποτήρι. Στη 
συνέχεια προσθέσαμε 25ml αποσταγμένο νερό και ανακατέψαμε με τη γυά-
λινη ράβδο για 1 λεπτό. Στη συνέχεια αφήσαμε το αιώρημα να ηρεμήσει για 
10 λεπτά. Σε ένα άλλο ποτήρι δημιουργήσαμε «εδαφική πάστα», βάζοντας 5gr τύρφη και σιγά σιγά 
ρίξαμε τόσο νερό ώστε να φτάσουμε στη κατάσταση κορεσμού.  
Εν τω μεταξύ ρυθμίσαμε το pH-μετρο ως εξής: Πλύναμε το ηλεκτρόδιο του pH-μετρου με απο-
σταγμένο νερό, το σκουπίσαμε με διηθητικό χαρτί και το τοποθετήσαμε μέσα στο ποτήρι με το 
ρυθμιστικό διάλυμα pH=7. 
Μετρήσαμε τη θερμοκρασία στο ρυθμιστικό διάλυμα και με τον κατάλληλο διακόπτη ρυθμίσαμε το 
όργανο στην ίδια θερμοκρασία.  
Ρυθμίσαμε το pH-μετρο, ώστε να δείχνει την ένδειξη 7 στην κλίμακα. 
Κλείσαμε το pH-μετρο, ξεπλύναμε και σκουπίσαμε το ηλεκτρόδιο. Μετρήσαμε τη θερμοκρασία του 
εδαφικού διαλύματος, τοποθετήσαμε το ηλεκτρόδιο μέσα στο εδαφικό διάλυμα, ανοίξαμε το διακό-

πτη του οργάνου, ρυθμίσαμε τη θερμοκρασία του στη θερ-
μοκρασία του διαλύματος και σημειώσαμε την ένδειξη στην 
κλίμακα το pH που ήταν 7,2. 
Όμοια εργαστήκαμε και στην εδαφική πάστα με την τύρφη 
όπου βρήκαμε pH=3,4. Στη συνέχεια προσθέσαμε πρώτα 
5ml Ca(OH)2 και παρατηρήσαμε ότι το pH άρχισε να ανε-
βαίνει όπου και σταθεροποιήθηκε στην τιμή 5,2. Μετά 
προσθέσαμε άλλα 5ml Ca(OH)2 και η τιμή του pH έφτασε 
στο 7.  
 

Εμπειρικός προσδιορισμός της μηχανικής σύστασης του εδάφους.  
Οι μαθητές τοποθέτησαν τρεις διαφορετικούς τύπους 
χώματος σε τρία δοχεία. Πήραν μια μικρή ποσότητα χώ-
ματος και τη διέβρεξαν με νερό. Με κριτήρια εάν η ποσό-
τητα αυτή σχηματίζει βώλους, λερώνει τα χέρια ή κολλάει 
στα χέρια χαρακτήρισαν το έδαφος ως αμμώδες, πηλώδες 
ή αργιλλώδες. Συγκεκριμένα αν το έδαφος: 
1. Δεν σχηματίζει βώλους μέσα στην παλάμη και δεν λε-
ρώνει τα χέρια, θεωρείται αμμώδες (S). (Τα αμμώδη εδά-
φη έχουν μεγαλύτερο ποσοστό άμμου, είναι ελαφρά, 
στραγγίζουν εύκολα, έχουν μικρή υδατοϊκανότητα και εί-
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ναι μικρής γονιμότητας.) 
2. Πλάθεται καλά, κολλά αρκετά και λερώνει πολύ τα χέρια, θεωρείται πηλώδες (L). (Τα πηλώδη 
εδάφη έχουν άμμο, ιλύ και άργιλο σε περίπου ίσες ποσότητες. Είναι μέτριας γονιμότητας.) 
3. Πλάθεται με δυσκολία γιατί κολλά πολύ στα δάχτυλα και με δυσκολία σχηματίζονται βώλοι, θε-
ωρείται αργιλώδες (C). (Τα αργιλώδη εδάφη έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αργίλου. Είναι βαριά εδά-
φη και αρκετά γόνιμα. Παρουσιάζουν δυσκολία στην κατεργασία και την αποστράγγιση.) 
 
Παρουσίαση της δράσης των γαιοσκωλήκων στη δημιουργία εδάφους.  

Οι γαιοσκώληκες βελτιώνουν τη δομή του εδάφους με δύο 
τρόπους. (Α) Με το σώμα τους καθώς ανοίγουν στοές στο έ-
δαφος και αυξάνουν το πορώδες, τον αερισμό του και τη μετα-
κίνηση νερού. (Β) Με τα περιττώματά τους τα οποία αποτε-
λούνται από συνενωμένα τεμαχίδια εδάφους.  
Οι μαθητές τοποθέτησαν σε δύο γυάλινα βάζα Α και Β μια 
στρώση άμμου και μια στρώση άλλου χώματος. Στο ένα βάζο 
τοποθέτησαν γαιοσκώληκες ενώ στο άλλο όχι. Μετά από διά-
στημα ενάμιση μηνός το αποτέλεσμα της δράσης των γαιοσκω-

λήκων στη δημιουργία εδάφους είναι εμφανές. Στο Α βάζο τα χώματα έχουν ανακατευτεί και απέ-
κτησαν άλλο χρώμα λόγω των αργιλοχουμικών ουσιών που προέκυψαν. Ορατές είναι επίσης οι 
στοές που άνοιξαν οι γαιοσκώληκες με το σώμα τους.  
 
Επίδειξη της μορφολογίας και του ανάγλυφου του εδάφους σε μακέτα 
φτιαγμένη από άμμο και πηλό. 
Οι μαθητές στη συγκεκριμένη μακέτα παρουσίασαν στοιχεία μορφολογίας 
και ανάγλυφου του εδάφους (πεδιάδα με καλλιέργειες, ποτάμι, βουνό) 
αναδεικνύοντας μ’ αυτό τον τρόπο τη χρήση του εδάφους στις καλλιτε-
χνικές δημιουργίες.  
Στάδια δημιουργίας της μακέτας 

    

    
Φυσικά λιπάσματα και εντομοκτόνα για τα φυτά 
Η άνοιξη είναι η πιο συναρπαστική εποχή του χρόνου για όσους ασχο-
λούνται με την κηπουρική. Οι μαθητές, δώσανε συμβουλές για ένα ο-
λάνθιστο κήπο χωρίς να χρησιμοποιήσετε χημικά λιπάσματα και φυ-
τοφάρμακα που επιβαρύνουν το έδαφος και συνεπώς και το περιβάλ-
λον. Δείξανε πώς να συντηρείτε τα φυτά σας χρησιμοποιώντας υπο-
λείμματα τροφίμων και υλικών που όλοι έχουμε στην κουζίνα μας. 
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Φλούδες μπανάνας: Η φλούδα της μπανάνας είναι πλούσια σε κάλιο 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οργανικό λίπασμα αντί των χημι-
κών, για να βοηθήσει τα φυτά σας να βγάλουν λουλούδια και καρπούς. 
Παίρνουμε τη φλούδα της μπανάνας και τη φυτεύουμε μέσα στο χώμα 
κοντά στη ρίζα του φυτού και την αφήνουμε να αποσυντεθεί μόνη της 
ελευθερώνοντας το κάλιο ή να βάλουμε τη φλούδα στο μπλέντερ μαζί 
με λίγο νερό και να ρίξουμε το μίγμα στο φυτό μας. 

Κόκκοι καφέ: Το άζωτο και τα μεταλλικά στοιχεία που περιέχει ο καφές βοηθάνε τα φυτά ν’ ανα-
πτυχθούν. Επίσης περιέχει ασβέστιο και κάλιο. Πήραμε μικρές ποσότητες από υπολείμματα καφέ 
και τις ανακατέψαμε στο χώμα των φυτών μας. Ρίξαμε μία κουταλιά της σούπας για κάθε γλάστρα 
ή ένα φλιτζάνι του τσαγιού για το κήπο. Στεγνώσαμε τα υπολείμματα του καφέ καλά πριν τα χρησι-
μοποιήσουμε για να μην μουχλιάσουν. Επίσης πασπαλίσαμε καφέ κατευθείαν πάνω στο χώμα και 
στη συνέχεια ποτίσαμε το φυτό. Μ’ αυτό τον τρόπο το άζωτο αποδεσμεύεται πιο αργά ή μπορείτε 
να διαλύσετε τον καφέ στο νερό και να ποτίσετε τα φυτά σας. 
Τσόφλια αυγών: Τα τσόφλια των αυγών είναι περίπου 98% α-
σβέστιο. Για να τα χρησιμοποιήσουμε σαν λίπασμα ξεπλύναμε τα 
τσόφλια των αυγών τα στεγνώσαμε και τα τοποθετήσαμε στο 
μπλέντερ για να τα μετατρέψουμε σε σκόνη. Πασπαλίσαμε την 
σκόνη από τα τσόφλια γύρω από το φυτό. Μπορούμε επίσης να 
χρησιμοποιήσουμε για πότισμα το νερό στο οποίο βράσαμε τα 
αυγά. 
Εντομοκτόνο σπρέι ντομάτας: Γεμίζουμε δύο ποτήρια με τριμμένα φύλλα ντομάτας και προσθέ-
τουμε και λίγο νερό. Τα αφήνουμε ν’ αναπαυθεί για μία μέρα, το χτυπάμε στο μπλέντερ και με το 
μίγμα που δημιουργείται ψεκάζουμε τα φυτά μας. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα φύλλα της ντομάτας 
περιέχουν μια ουσία με χαρακτηριστική μυρωδιά που δρα απωθητικά για πολλούς τύπους παράσι-
των. 
Τσάι: Το τσάι βοηθά στην ανάπτυξη των φυτών. Είναι γεμάτο θρεπτικές ουσίες και μέταλλα που 
δίνουν πράσινα φύλλα και λαμπερά άνθη. Ρίχνουμε στα φυτά τα υπολείμματα του τσαγιού. 

 
Επίδειξη παρασκευής οργανικού λιπάσματος (κομπόστ). 
Ένας από τους σύγχρονους τρόπους λίπανσης – βελτίω-
σης του εδάφους είναι η χρήση κομπόστ. Πρόκειται για 
οργανικό λίπασμα που μπορεί να παραχθεί με τη συνταγή 
που χρησιμοποίησαν οι μαθητές στο εργαστήριο του σχο-
λείου. 
Υλικά: Φυτικά οικιακά υπολείμματα, aπορρίμματα του κή-
που (κομμένο γρασίδι), ζιζάνια που βγαίνουν από το βοτά-

νισμα, άχρηστα ποώδη φυτά, απορρίμματα του λαχανόκηπου (φύλλα, στε-
λέχη, άχρηστοι καρποί κ.λ.π.), περιττώματα ζώων. 
Οδηγίες παρασκευής: Τα υλικά τοποθετούνται σε στρώματα (πάχους 30-
40εκ.) και καλύπτονται με χώμα πάχους 5-8εκ. Με την παρέλευση 3-4 
μηνών η ζύμωση ολοκληρώνεται και το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. 
Η υγρασία στο υλικό που κομποστοποιείται (ζυμώνεται) πρέπει να είναι 
γύρω στο 50-55% διαφορετικά η ζύμωση καθυστερεί. Ο σωρός του υλικού 
πρέπει να αερίζεται ώστε να διευκολύνεται η δραστηριότητα και ο πολλα-
πλασιασμός των μικροοργανισμών. 
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Πρέπει κατά συνέπεια ο ζυμούμενος σωρός κατά τακτά διαστήμα-
τα να αναμοχλεύεται και να ανακατεύεται. Η θερμοκρασία κατά τη 
ζύμωση να ελέγχεται ώστε να διατηρείται σε ένα σταθερό επίπεδο 
(γύρω στους 20οC). Ο έλεγχος γίνεται με θερμόμετρο που βυθίζε-
ται μέσα στο σωρό. Ο σωρός πρέπει να έχει αρκετό άζωτο που θα 
βοηθήσει στον πολλαπλασιασμό και την ενεργοποίηση των μικρο-
οργανισμών. Εάν καθυστερεί η ζύμωση, η προσθήκη αζωτούχου 
λιπάσματος (π.χ. θειική αμμωνία) θα την επιταχύνει. Κατά την κο-
μποστοποίηση το pH του σωρού κυμαίνεται σε διάφορα επίπεδα. 
Δεν πρέπει όμως να υπερβαίνει το όριο 5,5- 7,5. 

 
Παρουσίαση της εφαρμογής της διάθλασης του φωτός στη μέτρηση σακχάρων κατά τον έλεγ-
χο ωριμότητας καρπών. 
Η διάθλαση του φωτός, (η αλλαγή δηλαδή της διεύθυνσης 
του φωτός καθώς αυτό περνάει από ένα διαφανές υλικό 
σε ένα άλλο στα οποία διαδίδεται με διαφορετική ταχύτη-
τα) βρίσκει εφαρμογή στο διαθλασίμετρο. Το διαθλασίμ-
τρο είναι ένα όργανο το οποίο χρησιμοποιείται για τη μέ-
τρηση της περιεκτικότητας των σακχάρων σε διάφορους 
καρπούς π.χ. ρώγες σταφυλιών, χυμό πορτοκαλιών) ώστε 
να ελεγχθεί ο βαθμός ωρίμανσής τους. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε ότι για την ποικιλία σταφυλιών σουλτανίνα ο κα-
ταλληλότερος βαθμός ωριμότητας σταφυλιών κυμαίνεται μεταξύ 22-24 Brix ενώ για την κορινθια-
κή μεταξύ 25–27 Brix.  
Οι μαθητές ρυθμίζουν αρχικά την ένδειξη του οργάνου με χρήση απιονισμένου νερού. Στη συνέ-
χεια καλύπτουν το πρίσμα του οργάνου με χυμό πορτοκαλιού, κρατώντας το μετρητή σε μια πηγή 
φωτός. Το φως διαθλάται καθώς περνά μέσα από το υγρό και οι μετρήσεις διαβάζονται σύμφωνα 
με την κλίμακα Brix. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή Brix στην κλίμακα τόσο μεγαλύτερη είναι η περι-
εκτικότητα σε ζάχαρη. Ο βαθμός Brix (οBx) αποτελεί μία μονάδα μέτρησης των σακχάρων και 
χρησιμοποιείται κυρίως από τη βιομηχανία τροφίμων. Ένας βαθμός Brix (1οBx) ισούται με 1gr 
σακχαρόζης σε 100gr διαλύματος. 
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1ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας  
 
Παρασκευή σαπουνιού με ψυχρή μέθοδο 
Στη χημεία σαπούνι (αρχ. ελλ. σάπων) ονομάζεται το άλας ενός λιπαρού οξέος, κορεσμένου ή ακό-
ρεστου, που συνίσταται από αλυσίδα τουλάχιστον οκτώ ατόμων άνθρακα με μια βάση ή και μείγμα 
τέτοιων αλάτων. 
Το σαπούνι χρησιμοποιείται κυρίως για το πλύσιμο, το ατομικό μπάνιο και τον καθαρισμό. Τα λίπη 
και τα έλαια, που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη παρασκευής, αποτελούνται από τριγλυκερίδια 
(τρία μόρια λιπαρών οξέων που συνδέονται με ένα μόριο γλυκερίνης). Το αλκαλικό διάλυμα, που 
συχνά αποκαλείται "αλισίβα", αντιδρά με τα τριγλυκερίδια σε μια αντίδραση η οποία είναι γνωστή 
ως σαπωνοποίηση. Η γλυκερίνη απελευθερώνεται είτε ως υπόλειμμα είτε κατά την έκπλυση του 
προϊόντος και είναι δυνατό να ανακτηθεί ως ιδιαίτερα χρήσιμο παραπροϊόν ανάλογα με τη χρησι-
μοποιούμενη διαδικασία. 
Το σαπούνι παρασκευάζεται με αντίδραση λιπών ή ελαίων (τριγλυκεριδίων) με ένα καυστικό άλκαλι 
(υδροξείδιο του νατρίου, υδροξείδιο του καλίου ή υδροξείδιο του λιθίου). Το τελικό προϊόν είναι η 
γλυκερίνη και το σαπούνι. Στην πράξη χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός τριγλυκερίδια, ενώ 
σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται και μίγμα από καυστικό νάτριο και καυστικό κάλιο. Η δια-
δικασία αυτή ονομάζεται σαπωνοποίηση των λιπών ή ελαίων και υπάρχουν δύο τύποι: Η εν θερμώ 
σαπωνοποίηση (με βρασμό ή χωρίς) και η εν ψυχρώ σαπωνοποίηση. Το παραπροϊόν της σαπωνο-
ποίησης, η γλυκερίνη, απομακρύνεται κατά τη βιομηχανική παρασκευή και αποτελεί σημαντική 
πρώτη ύλη στην χημική βιομηχανία. 
Η εν ψυχρώ διαδικασία συνήθως χρησιμοποιείται από τους οικοτέχνες: Η αντίδραση σαπωνοποίη-
σης πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες δωματίου και η γλυκερίνη δεν απομακρύνεται από το τελι-
κό προϊόν αλλά αποτελεί συστατικό του (σαπούνια γλυκερίνης). Η αντίδραση συνήθως διαρκεί πολ-
λές ημέρες και όταν θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί το προϊόν τοποθετείται σε τύπους (καλούπι-
α) και αφήνεται να στερεοποιηθεί. 
Υλικά: 1000g ελαιόλαδο, 135g NaOH (για να είναι πιο μαλακό 
128g NaOH), 760ml απεσταγμένο νερό. 
Εκτέλεση: 1ο βήμα: Ζυγίζουμε το νερό και το καυστικό νάτριο, 
παρασκευάζουμε το διάλυμα. Βάζουμε μια κανάτα πάνω στη ζυ-
γαριά μηδενίζοντας την ένδειξη του αρχικού βάρους (ώστε να 
έχουμε το καθαρό βάρος χωρίς το απόβαρο) και ζυγίζουμε το 
απεσταγμένο νερό. Βάζουμε μια άλλη κανάτα στην ζυγαριά μη-
δενίζοντας την ένδειξη του αρχικού βάρους (ώστε να έχουμε το καθαρό βάρος χωρίς το απόβαρο) 
και ζυγίζουμε προσεκτικά το καυστικό νάτριο. Κλείνουμε αμέσως το καπάκι του δοχείου και το α-
ποθηκεύουμε σε ασφαλές σημείο. Προσθέτουμε αργά - αργά το καυστικό νάτριο στην κανάτα με το 
νερό. Προσοχή να μην πιτσιλιστούμε: Είναι καυστικό!  
Προσοχή: Πάντα προσθέτουμε το καυστικό νάτριο στο νερό λίγο - λίγο, προσέχοντας να μην ει-
σπνέουμε τα αέρια που αναδύονται. Ποτέ το νερό στο καυστικό νάτριο! Εάν γίνει αυτό τότε θα έ-
χουμε έκρηξη στην κανάτα! Αφού φτιάξουμε το διάλυμα του καυστικού νατρίου, συνεχίζουμε τη 
διαδικασία για να φτιάξουμε το σαπούνι μας. 
2ο βήμα: Ζυγίζουμε το λάδι. Αυτό επιτυγχάνεται βάζοντας την κανάτα μας πάνω στη ζυγαριά, μη-
δενίζοντας την ένδειξη του αρχικού βάρους, ώστε να έχουμε το καθαρό βάρος χωρίς το απόβαρο. 
Ζυγίζουμε με προσοχή όλο το λάδι που ορίζει η συνταγή μας. 
3ο βήμα: Προσθέτουμε το διάλυμα καυστικού νατρίου. Προηγουμένως πρέπει να βεβαιωθούμε ότι 
έχουμε διαθέσιμα και κοντά μας όλα τα συστατικά καθώς και τα διάφορα εργαλεία που θα χρησι-
μοποιήσουμε (κουτάλια, ογκομετρικές, φλιτζάνια κτλ). Παίρνουμε τον ηλεκτρικό αναδευτήρα και 
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χρησιμοποιώντας τον σαν κουτάλι (χωρίς δηλαδή να τον θέσουμε σε λειτουργία) αρχίζουμε να 
προσθέτουμε αργά - αργά το διάλυμα καυστικού νατρίου στο δοχείο μας με το λάδι. Αμέσως το λά-
δι θα χάσει την διαύγεια του και θα πάρει θολή χροιά. Αφού προσθέσουμε όλο το διάλυμα ξεκινάμε 
την ανάδευση. 
4ο βήμα: Ανακατεύουμε πλήρως τα συστατικά του μίγματος. Αφού ενώσουμε το καυστικό νάτριο με 
το λάδι μας, η χημική αντίδραση ξεκινά, οπότε εμείς πρέπει να αρχίσουμε την ανάδευση με σταθε-
ρό ρυθμό. Χρησιμοποιώντας τον αναδευτήρα στη θέση εκτός λειτουργίας, δηλαδή ως κουτάλι, ξε-
κινάμε σταδιακά την ανάδευση για σύντομα διαστήματα (3-5 δευτερόλεπτα) στη θέση λειτουργίας, 
συνεχίζοντας για λίγο την ανάδευση στη θέση εκτός λειτουργίας. Θα παρατηρήσουμε ότι το μίγμα 
αρχίζει να ενώνεται. Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τον αναδευτήρα με εναλλαγές στη λειτουργία 
του έως ότου το μίγμα ομογενοποιηθεί πλήρως, οπότε πλησιάζουμε στη φάση δημιουργίας ίχνους. 
5ο βήμα: Χύνουμε το μίγμα στο καλούπι. Έχουμε σχεδόν τελειώσει. Ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τα 
καλούπια μας. Φροντίζουμε το μίγμα να απλώνεται ομοιογενώς μέσα στο καλούπι και με τη σπά-
τουλα εξομαλύνουμε την επιφάνεια του μίγματος μέσα στο καλούπι. Χτυπάμε λίγο το καλούπι ώστε 
να φύγει ο αέρας που ίσως έχει εγκλωβιστεί και μετά το τοποθετούμε σε ζεστό και ασφαλές μέρος 
ώστε να αρχίσει να ωριμάζει. Το μίγμα του σαπουνιού θα αρχίσει να ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια 
της σαπωνοποίησης. Καλό είναι, ανάλογα με την θερμοκρασία του δωματίου, να τοποθετείται μια 
πετσέτα γύρω από το καλούπι ώστε να το κρατάει ζεστό και να προχωράει η σαπωνοποίηση σω-
στά.  
6ο βήμα: Καθαρίζουμε τα εργαλεία και αποθηκεύουμε το σαπούνι. Αφήνουμε το νέο σαπούνι στα 
καλούπια του για 24 ώρες μέχρι να σκληρύνει αρκετά ώστε να μπορούμε να το βγάλουμε από το 
καλούπι και να το κόψουμε. Στο μεταξύ φυλάσσουμε τα υλικά μας και καθαρίζουμε τα διάφορα ερ-
γαλεία μας, φορώντας ακόμα τα προστατευτικά γάντια και τα γυαλιά μας, καθώς τα υπολείμματα 
είναι καυστικά. Ενώ το νέο σαπούνι θα έχει σταθεροποιηθεί και θα μπορεί να κοπεί σε 24 ώρες, η 
διαδικασία της σαπωνοποίησης διαρκεί αρκετές μέρες ακόμη. Το σαπούνι μπορεί να θεωρηθεί ώ-
ριμο και να χρησιμοποιηθεί μετά από έξι έως οχτώ εβδομάδες. 
 
Παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και ανίχνευση αυτού  
Υλικά: Ξύδι, μαγειρική σόδα, κερί ρεσώ, πλαστικά ποτήρια, α-
ναπτήρας.  
Εκτέλεση: Βάζουμε μέσα στο ποτήρι λίγη σόδα και προσθέτου-
με το ξύδι. Παρατηρούμε έντονο αφρισμό. Πλησιάζοντας το 
στόμιο του ποτηριού στη φλόγα, διαπιστώνουμε ότι σβήνει. 
Εξήγηση: Το πείραμα περιγράφει έναν απλό τρόπο παραγωγής 
του διοξειδίου του άνθρακα όταν το ξύδι (οξύ) αντιδρά με μα-
γειρική σόδα (ανθρακικό άλας). Ο έντονος αφρισμός δείχνει την 
παραγωγή αερίου, το οποίο πρέπει να ανιχνευτεί με κάποιο 
τρόπο. Εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα του διοξειδίου του άν-
θρακα να δημιουργεί ένα στρώμα πάνω από ένα φλεγόμενο α-
ντικείμενο (αναμμένο κερί στην προκειμένη περίπτωση) λόγω 
της μεγαλύτερης πυκνότητάς του από τον αέρα, πετυχαίνουμε 
το σβήσιμο της φλόγας, απλά πλησιάζοντας το στόμιο του πο-
τηριού σε αυτή και προσέχοντας να μην πέσει υγρό πάνω της. 
Το πείραμα έχει εφαρμογή στις ιδιότητες των οξέων και των 
ανθρακικών αλάτων καθώς και στις ιδιότητες του διοξειδίου 
του άνθρακα. 
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Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Καρδίτσας 
 
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 
Ηλεκτροκινητήρας - Ακίνητο πηνίο, κινούμενος μαγνήτης (με κατασκευή): 

Σε ένα φυσίγγιο κινείται ένας 
μόνιμος μαγνήτης, ο οποίος 
είναι τοποθετημένος ανάμεσα 
σε δύο σύνολα σταθερών πη-
νίων, που σχηματίζουν μια μι-
κρή ηλεκτρομαγνητική γεννή-
τρια. Καθώς ο μαγνήτης γυρί-
ζει γύρω από τον άξονά του, 
επάγει ένα μικροσκοπικό ρεύ-
μα στα πηνία. Η αρχή λειτουρ-
γίας μιας μικρής ηλεκτρομα-
γνητικής γεννήτριας, φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Τα πηνία συνδέο-
νται με ένα δοκιμαστικό led λαμπάκι, που όταν (με την περιστροφή του 
μαγνήτη) παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα, ανάβει. Τα πηνία είναι κατα-
σκευασμένα από πολύ λεπτό χάλκινο σύρμα.  
 

Ηλεκτροκινητήρας 2 - Ακίνητος μαγνήτης, κινούμενο πηνίο (θεωρητικά): 
Και στις δύο περιπτώσεις, 
χρειάζεται μια φυσική πηγή 
που με την κίνησή της πα-
ράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Ο 
νόμος του Faraday της επα-
γωγής είναι αυτός που διέ-
πει το θεμελιώδη σχεδιασμό 

των συσκευών. Το μειονέκτημα και στους δύο τύπους ηλεκτροκινητήρα είναι οι τριβές. 
 
Σαρωτής αρνητικών φιλμ (κατασκευή στα πλαίσια του έτους φωτός) 
Αποτελείται από: 
- Κουτί διαστάσεων 30x20x15 cm με τετράγωνο παράθυρο στις διαστάσεις της φωτογραφίας στο 
φιλμ. 
- Λάμπα λευκού φωτός τύπου led για 
να μην θερμαίνεται (τοποθετείται μέσα 
στο κουτί). 
- Θυρίδα τοποθέτησης φιλμ με ανάλο-
γες διαστάσεις. 
- Κύλινδρος βαμμένος εσωτερικά με 
μαύρο χρώμα (για να απορροφά το φως 
που διαχέεται). 
Κατασκευή: Τοποθετούμε στο εσωτε-
ρικό του κουτιού την/τις λάμπες. Επιθυμούμε όσο το δυνατόν περισσότερο φως (>75W συμβατι-
κής λάμπας) και λάμπες που να μη θερμαίνονται. 
Στη συνέχεια τοποθετούμε ρυζόχαρτο ώστε το φως που θα βγαίνει από το κουτί να είναι ομοιό-
μορφο. 
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Κλείνουμε το κουτί στο οποίο από πάνω έχουμε ανοίξει μια τρύπα στο μέγεθος ενός καρέ αρνητι-
κού φιλμ. Με χαρτί φτιάχνουμε έναν οδηγό για το φιλμ με άνοιγμα στη μέση όσο το καρέ του φιλμ 
και τον τοποθετούμε στο καπάκι ώστε το άνοιγμα να ταυτίζεται με το άνοιγμα του κουτιού. 
Ο κύλινδρος τοποθετείται πάνω από το τετράγωνο παράθυρο και στην άλλη άκρη τοποθετείται η 
φωτογραφική μηχανή. Αφού φωτιστεί το φιλμ από τις λάμπες, παίρνουμε φωτογραφία του αρνητι-
κού. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του photoshop ή και της φωτογραφικής μηχανής (αν έχει την 
δυνατότητα) μετατρέπουμε εύκολα το αρνητικό σε θετικό. 

  
 
Πίδακας νερού (το νερό συντονίζεται με τη λεκάνη και κινείται προς τα πάνω) 
Υλικά: Λεκάνη κραδασμών με ορειχάλκινες χειρολαβές (Chinese Spouting Bowl), νερό. 
Το πείραμά μας: Τρίβουμε τις χειρολαβές της λεκάνης με τα χέρια μας, ακούγεται ένας αρμονι-
κός 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. 

   
 
Ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου 
Υλικά: Ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου και αντλία κενού. 
Το πείραμά μας: 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 ατμο-
σφαιρικής 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 έκα-
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νε 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! 
 
Εκτός από τα παραπάνω πειράματα, το ΕΚΦΕ στην εκδήλωση της Καρδίτσας και του Μουζακίου 
είχε και μια παρουσίαση, που έπαιζε διαρκώς καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, με όλες τις 
δραστηριότητες του ΕΚΦΕ Καρδίτσας (βιβλία, CDs, DVDs, βιντεοσκοπημένα πειράματα, κ.ά.). 
 
Ο αποσπασμένος δάσκαλος στο ΕΚΦΕ παρουσίασε συσκευές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από μαθητές και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (και όχι μόνο) στα πειράματα που 
περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Οι περισσότε-
ρες 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 κό-
στος. Πιο συγκεκριμένα παρουσίασε: 
 
Το «παζλ» της Ενέργειας (Μορφές, Μετατροπές και Διατήρηση της Ενέργειας) 
Η ενέργεια σαν έννοια είναι από τις πιο νεότερες διδακτικά στις φυσικές επιστήμες. Όπως γνωρί-
ζουμε δεν υπάρχει σαφής ορισμός γι’ αυτήν. Γνωρίζουμε την ενέργεια από τις μορφές της και τις 
μετατροπές της από τη μια μορφή στην άλλη. Επίσης η ενέργεια, όταν μετατρέπεται από τη μια 
μορφή στην άλλη, διατηρείται στο σύνολό της, αλλά υποβαθμίζεται, γιατί ένα μέρος της μετατρέπε-
ται σε μια μορφή που δεν είναι πολλές φορές επιθυμητή, συνήθως θερμότητα. 
Πόσο σημαντική όμως είναι η ενέργεια για τη ζωή μας; Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν μηχα-
νισμούς μετατροπής ενέργειας. Το κάθε κύτταρο έχει τις δικές του μονάδες που μετατρέπουν την 
ενέργεια από τη μια μορφή στην άλλη. Έτσι διατηρείται ζωντανό και χρήσιμο για τον οργανισμό 
στον οποίο ανήκει. 
Ο άνθρωπος, προκειμένου να εξασφαλίσει ενέργεια για την καθημερινότητά του, κατέκτησε όλον 
τον πλανήτη, χωρίς πολλές φορές να σεβαστεί το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει αειφορία για 
τις επερχόμενες γενιές. Χρησιμοποίησε μορφές ενέργειας που δεν είναι φιλικές προς το περιβάλ-
λον. Σε πολλές περιπτώσεις προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές λόγω της «δίψας» για ακόμη με-
γαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Καταστράφηκαν τεράστιες δασικές εκτάσεις, μολύνθηκαν τα επι-
φανειακά και τα υπόγεια νερά, δημιουργήθηκαν τεράστια φράγματα σε ποταμούς που άλλαξαν το 
τοπίο και τη μικροκλίμα των αντίστοιχων περιοχών, τα υγρά καύσιμα κατά τη μεταφορά τους μόλυ-
ναν ατέλειωτα χιλιόμετρα ακτών και μετά την καύση τους, μαζί και με τα στερεά καύσιμα, δημιούρ-
γησαν μεγάλα προβλήματα στη μόλυνση του αέρα. 
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δε μολύνουν το περιβάλλον και συμβάλλουν στην αειφορία. Η ε-
νέργεια από τον ήλιο, τον άνεμο, τα κύματα της θάλασσας, τη γεωθερμία είναι πρακτικά ανεξά-
ντλητη. Μόλις τα τελευταία χρόνια, σιγά – σιγά, άρχισε η στροφή προς αυτές τις μορφές ενέργειας. 
Αναπτύχθηκε η τεχνολογία και δόθηκαν κίνητρα για εγκατάσταση συστημάτων αξιοποίησης αυτών 
των μορφών ενέργειας. Παρόλα αυτά όμως το ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εί-
ναι πάρα πολύ μικρό. 
Τα εκπαιδευτικά συστήματα των διαφόρων κρατών μπορούν να βελτιώσουν την υπάρχουσα κατά-
σταση δημιουργώντας φιλικές στάσεις ζωής απέναντι στο περιβάλλον. Έχουν τη δυνατότητα να 
καλλιεργήσουν, όπως λέγεται, περιβαλλοντική συνείδηση, κάτι το οποίο περνάει μέσα και από τη 
διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας. Οι μικροί μαθητές μαθαίνουν να μη σπαταλούν την ενέργεια. 
Μαθαίνουν επίσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, 
έτσι ώστε όλα αυτά να τα εφαρμόσουν στη μετέπειτα ζωή τους ως ενήλικες.  
Όταν καλούμαστε να διδάξουμε την έννοια της ενέργειας στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, αντιμε-
τωπίζουμε δυσκολίες στο ότι: 
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Είναι μια αφηρημένη έννοια και δεν μπορούμε να δώσουμε έναν ορισμό γι’ αυτήν. 
Έχει πολλές μορφές. 
Μπορεί να μετατρέπεται από τη μια μορφή στην άλλη. 
Οι μαθητές, στην ηλικία των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, νομίζουν ότι υπάρχουν σώματα 
που έχουν ενέργεια και άλλα που δεν έχουν. 
Ισχύει πάντα η Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας. 
Η κάθε μετατροπή συνοδεύεται και από «απώλειες», δηλαδή ένα μέρος μετατρέπεται σε μια ανε-
πιθύμητη μορφή, συνήθως θερμότητα. 
Η ενέργεια, με τις συνεχείς μετατροπές της, υποβαθμίζεται και έτσι τελικά, ύστερα από πολλές 
μετατροπές, το εκμεταλλεύσιμο ποσοστό της είναι πολύ μικρό. 
Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να διαθέτει γνώσεις, δημιουργικότητα, και εφευρετικότητα έτσι ώστε 
να μπορέσει τελικά να διδάξει αποτελεσματικά στους μαθητές του την έννοια της ενέργειας και τις 
συνέπειες στο περιβάλλον από τη μη λογική παραγωγή και χρήση της. Τα πειράματα που θα κάνει 
με τους μαθητές του και οι συσκευές που θα χρησιμοποιήσει πρέπει να διαθέτουν διαδραστικότη-
τα, να είναι εντυπωσιακά σε αποτελέσματα, να έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητα των μα-
θητών, οι μαθητές να εμπλέκονται δημιουργικά στην όλη διαδικασία της μάθησης και να καλύπτουν 
όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις. Οι μαθητές να μπορούν να  πραγματοποιούν τα πειρά-
ματα μόνοι τους χωρίς κίνδυνο, να μπορούν να τα πραγματοποιούν και εκτός σχολικής μονάδας με 
τους γονείς τους και τους φίλους τους, οι κατασκευές να είναι, όσο το δυνατόν, με απλά υλικά και 
μέσα της καθημερινότητας, να αποτελούνται από υλικά που είναι φθηνά, να χρησιμοποιούν οτιδή-
ποτε παλιό και μη χρήσιμο αντικείμενο, όπως εξαρτήματα από παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές, παλιά παιχνίδια, κ.λ.π. 
Περιγραφή της κατασκευής 
Η κατασκευή που παρουσιάζουμε αποτελείται από μια αυτούσια 
συσκευή, «Το Μαντάνι» και από ένα «παζλ» 7 κομματιών.  
Το σκεπτικό ήταν να δημιουργηθεί όλο το σύνολο με στέρεο και 
λειτουργικό τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
μαθητές/τριες των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολεί-
ου και τους Δασκάλους/ες τους, αλλά και από μαθητές/τριες 
Γυμνασίου και τους Καθηγητές/τριές τους με μια μικρή επέκτα-

ση στη μελέτη με όργανα φυσικής 
και αντίστοιχες μετρήσεις και 
υπολογισμούς. 
«Το Μαντάνι» είναι μια κατα-
σκευή, που μας δείχνει τη μετα-
τροπή της δυναμικής ενέργειας 
του νερού σε κινητική (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Χρησιμοποι-
ήθηκε για τη βελτίωση της καθημερινότητας των παλιότερων α-
γροτικών και κτηνοτροφικών κοινωνιών και ιδιαίτερα αυτών που 
ζούσαν στις ορεινές περιοχές της πατρίδας μας. Σήμερα η βαρυτι-
κή ενέργεια του νερού χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Στα ορεινά 
χωριά όμως μπορεί κάποιος να βρει ακόμα Μαντάνια να λειτουρ-

γούν, περισσότερο για ιστορικούς και λαογραφικούς σκοπούς. 
Είναι μια συσκευή που δείχνει πώς λειτουργούσε στην πραγματικότητα αυτή η μηχανή. Δεν είναι 
μακέτα αλλά λειτουργεί κανονικά. Τη χρησιμοποιούσαν για να σφίγγουν τους κόμπους και το νήμα 
προσδίδοντας αντοχή στα μάλλινα υφαντά ρούχα και κλινοσκεπάσματα. Βρισκόταν κοντά σε ένα 
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ποτάμι, σε ορεινή συνήθως περιοχή, όπου το νερό έπεφτε από ψηλά σε έναν τροχό, που ήταν συν-
δεδεμένος με έναν άξονα. Πάνω στον άξονα υπήρχαν ξύλινες προεξοχές και καθώς περιστρέφο-
νταν ο τροχός οι προεξοχές εξέτρεπαν από την ισορροπία τους τέσσερα μεγάλα ξύλινα σφυριά (τα 
κοπάνια). Αυτά με τη σειρά τους χτυπούσαν τα βρεγμένα μάλλινα υφάσματα.  
Η κατασκευή λειτουργεί σε πραγματικές συνθήκες. Ο τροχός περιστρέφεται με τη δύναμη της βα-
ρύτητας από την πτώση του νερού, που βρίσκεται συγκεντρωμένο σε ένα δοχείο περίπου 60 εκ. 
πάνω από αυτόν. Στη βάση της κατασκευής υπάρχει μεταλλικό δοχείο στο οποίο συγκεντρώνεται 
το νερό που πέφτει. Το δοχείο  ξαναγεμίζει είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα με αντλία νερού. Όλη 
η κατασκευή είναι ξύλινη, όπως είναι και στην πραγματικότητα και βρίσκεται μέσα σε έναν κλωβό 
από Plexiglas ώστε να μη βρέχεται ο γύρω χώρος και όσοι παρατηρούν τη λειτουργία του. 
Το «παζλ» των 7 κομματιών αποτελείται από: 
- Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος (κομμάτι αριθμ. 1). 
- Πάνελ που περιέχει βολταϊκό στοιχείο, συσκευή ηλεκτρόλυσης και τρεις συσσωρευτές (μπαταρί-
ες) των 1,5V , 4,5V και 9V (κομμάτι αριθμ. 2). 
- Ατμομηχανή με ενσωματωμένη γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος (κομμάτι αριθμ. 3). 
- Πάνελ με 4 λαμπτήρες συνδεδεμένους παράλληλα (κομμάτι αριθμ. 4). 
- Φωτοβολταϊκό πάνελ με τέσσερα στοιχεία συνδεδεμένα σε σειρά (κομμάτι αριθμ. 5). 
- Πάνελ που περιέχει ανεμογεννήτρια (κομμάτι αριθμ. 6). 
- Πάνελ που περιέχει λαμπτήρα πυρακτώσεως, λαμπτήρα led, στάντ για μετατροπή ηλεκτρικής σε 
θερμική ενέργεια (χρησιμοποιούμε ατσαλόμαλλο ή πολύ λεπτό χάλκινο σύρμα), υπολογιστή τσέπης, 
δύο ηλεκτρικούς κινητήρες (ο ένας με ενσωματωμένο ανυψωτικό μηχανισμό), ηλεκτρικό βομβητή 
και θερμοηλεκτρικό στοιχείο (κομμάτι αριθμ. 7). 
Τα κομμάτια του «παζλ» μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους και οι μαθητές να βλέπουν τις 
διάφορες μορφές ενέργειας καθώς και τις μετατροπές τους. Με το πάνελ των τεσσάρων λαμπτή-
ρων πυρακτώσεως μπορούν να μελετήσουν τη διατήρηση της ενέργειας. 
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποιοι τρόποι χρήσης του «παζλ»: 
Με το κομμάτι αριθμ. 1 (ηλεκτρογεννήτρια) μπορούμε 
να μετατρέπουμε την χημική ενέργεια του σώματός 
μας σε κινητική και αυτή σε ηλεκτρική. Αποτελείται 
από έναν τροχό ποδηλάτου στερεωμένο σε μεταλλική 
βάση και ένα μοτέρ συνεχούς από ένα παλιό φωτοτυ-
πικό μηχάνημα. Ο τροχός μπορεί να περιστρέφεται 
με μια χειρολαβή και με τη σειρά του να περιστρέφει 
μέσω ενός ελαστικού ιμάντα το μοτέρ, το οποίο πα-
ράγει τάση. Η πολικότητα της τάσης εξαρτάται από 
τη φορά της περιστροφής και η αριθμητική τιμή της 
από το ρυθμό περιστροφής (μέχρι περίπου 18 Volt). 
Συνδέοντας την ηλεκτρογεννήτρια με τα εξαρτήματα 
του κομματιού αριθμ. 7, με καλώδια τύπου μπανάνας, 
μπορούμε να μετατρέψουμε την ηλεκτρική ενέργεια 
στον ηλεκτρικό λαμπτήρα πυρακτώσεως σε θερμική και φωτεινή, στο λαμπτήρα led σε φωτεινή, 
στο στάντ μετατροπής θερμικής ενέργειας σε θερμική, στον ηλεκτρικό κινητήρα σε κινητική και 
δυναμική ανυψώνοντας την προσαρτημένη μάζα. Με τη σύνδεση με το κομμάτι αριθμ. 2 (συσκευή 
ηλεκτρόλυσης – βολταϊκή στήλη - συσσωρευτές) μελετούμε τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργει-
ας σε χημική και το αντίθετο.  
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Με το κομμάτι αριθμ. 2 (βολταϊκή στήλη – συ-
σκευή ηλεκτρόλυσης - συσσωρευτές)  μπορού-
με να μετατρέψουμε τη χημική ενέργεια σε η-
λεκτρική (βολταϊκή στήλη - συσσωρευτές) ή 
την ηλεκτρική σε χημική (ηλεκτρόλυση). Μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε χυμό λεμονιού, ή 
ξίδι στη βολταϊκή στήλη συνδέοντας κάθε φορά 
από 1 έως και 4 στοιχεία σε σειρά και την ηλε-
κτρική ενέργεια να τη διαβιβάσουμε, όπως και 
προηγουμένως στο κομμάτι αριθμ. 7 (πιο συ-

γκεκριμένα στο λαμπτήρα led ή στο computer τσέπης) παρατηρώντας άμεσα τη μετατροπή. Τα ε-
λάσματα χαλκού και ψευδαργύρου έπειτα από κάποια ώρα θέλουν καθάρισμα γιατί μαυρίζουν και 
χάνουν την ικανότητά τους για μετατροπή της χημικής ενέργειας σε 
ηλεκτρική. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρική 
ενέργεια από τους συσσωρευτές (μπαταρίες των 1,5V , 4,5V και 9V) 
και να τροφοδοτήσουμε τις συσκευές του κομματιού 7 ή  και άλλων 
κομματιών. Για να μετατρέψουμε την ηλεκτρική σε χημική χρησιμο-
ποιούμε το ένα στοιχείο, για ευκολία το πρώτο στη σειρά, ρίχνοντας 
μέσα ένα ηλεκτρολυτικό διάλυμα (π.χ. αλατόνερο), διαβιβάζοντας 
ηλεκτρική ενέργεια από κάποιο από τα κομμάτια αριθμ. 1 ή 3 ή 5 ή 6 
ή από τους συσσωρευτές του κομματιού 2 και να παρατηρήσουμε τις 
φυσαλίδες υδρογόνου στο αρνητικό ηλεκτρόδιο. Όλη η συσκευή απο-
τελείται από τέσσερα πλαστικά ποτήρια (μπουκάλια νερού του μισού 
λίτρου κομμένα στη μέση) και από ελάσματα χαλκού και ψευδαργύρου 
γεφυρωμένα με συνδετήρες και συνδεδεμένα σε σειρά. 
Με το κομμάτι αριθμ. 3 (ατμομηχανή) μελετούμε την «παραγωγή» 
ηλεκτρικής ενέργειας από τη θερμική (πιο σωστά τη μετατροπή της 
χημικής ενέργειας ενός καυσίμου υλικού (στην προκειμένη περίπτωση φωτιστικό οινόπνευμα) σε 
θερμική, κατόπιν σε κινητική και τέλος σε ηλεκτρική με την ενσωματωμένη γεννήτρια ηλεκτρικού 
ρεύματος). Αποτελείται από μια ατμομηχανή που έχει βιδωθεί πάνω στην ξύλινη βάση. Πάνω της 
έχει προσαρμοστεί ένα μικρό μοτέρ συνεχούς (βγαλμένο από ένα παλιό παιχνίδι), που τώρα παίζει 
το ρόλο της ηλεκτρογεννήτριας ακριβώς όπως και στο κομμάτι αριθμ. 1. Η κίνηση μεταδίδεται από 
την ατμομηχανή με ένα μικρό λαστιχάκι. Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να διαβιβαστεί με καλώδια 
τύπου μπανάνας στο κομμάτι αριθμ. 7 ή στο κομμάτι αριθμ. 2 και να κάνουμε τη μελέτη όπως και 
προηγουμένως. 
Με το κομμάτι αριθμ. 5 (φωτοβολταϊκό στοιχείο) 
μπορούμε να μετατρέψουμε τη φωτεινή ενέργεια 
σε ηλεκτρική και κατόπιν την ηλεκτρική στις 
διάφορες μορφές συνδυάζοντάς το με το κομμάτι 
αριθμ. 2 (βολταϊκή στήλη - ηλεκτρική σε χημική) 
ή με το κομμάτι αριθμ. 7 (ηλεκτρική σε κινητική, 
ηλεκτρική σε δυναμική, να κάνουν να λειτουργή-
σει ο υπολογιστής τσέπης κ.τ.λ.). Στο πάνελ υ-
πάρχει ενσωματωμένος ηλεκτρικός λαμπτήρας 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει άμεσο ηλιακό 
φως και τέσσερα φωτοβολταϊκά πάνελ συνδεδεμένα σε σειρά. 
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Με το κομμάτι αριθμ. 6 (ανεμογεννήτρια) μπορούμε να μετατρέψου-
με την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική και κατόπιν την 
ηλεκτρική στις διάφορες μορφές, συνδυάζοντας όπως και προηγου-
μένως τα κομμάτια αριθμ. 2 και αριθμ. 7.  Χρησιμοποιούμε έναν η-
λεκτρικό κινητήρα από ένα παλιό παιχνίδι στον οποίο προσαρμόσαμε 
μια φτερωτή και όταν δεν υπάρχει άνεμος μπορούμε να τον περι-
στρέφουμε χρησιμοποιώντας ένα πιστολάκι μαλλιών ή ακόμη καλύ-
τερα έναν ηλεκτρικό φυσητήρα, για καλύτερα αποτελέσματα. 
Χρησιμοποιώντας τα κομμάτια αριθμ. 1 (ηλεκτρογεννήτρια) και α-
ριθμ. 4 (πάνελ των τεσσάρων λαμπτήρων πυρακτώσεως) μελετούμε 
τη διατήρηση της ενέργειας ως εξής: Συνδέουμε με καλώδια τύπου 
μπανάνας τη γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος με το πάνελ των τεσ-
σάρων λαμπτήρων και τους διακόπτες ανοιχτούς. Περιστρέφοντας 
τον τροχό παρατηρούμε ότι χρειάζεται πολύ μικρή δύναμη για την 
περιστροφή. Κλείνουμε τον ένα διακόπτη και παρατηρούμε αμέσως 
ότι χρειάζεται κάποια δύναμη για την περιστροφή του τροχού, ενώ 

ταυτόχρονα ο πρώτος λαμπτήρας ανά-
βει. Αν ανάψουμε και το δεύτερο λα-
μπτήρα παρατηρούμε ότι χρειαζόμαστε 
περισσότερη δύναμη κ.ο.κ. Η αύξηση 
της δύναμης που εξασκούμε κάθε φορά 
που ανάβει και ένας λαμπτήρας μας 
φανερώνει ότι κάθε φορά χρειαζόμα-
στε όλο και περισσότερη ενέργεια για 
να περιστρέψουμε τον τροχό. Αυτό θα 
το πετύχουμε με ταχύτερη περιστρο-
φή, αυξάνοντας το ρυθμό μεταβολής 
της μαγνητικής ροής μιας και η δυνα-

τότητα παροχής ενέργειας του συγκεκριμένου κινητήρα είναι δεδομένη. Η ενέργεια αυτή μετατρέ-
πεται σε ηλεκτρική, φωτεινή και θερ-
μική στους λαμπτήρες. Όσο περισσότε-
ροι λαμπτήρες ανάβουν τόσο περισσό-
τερη ενέργεια χρειαζόμαστε. Μπορού-
με αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε 
και όργανα μέτρησης (βολτόμετρο ή 
αμπερόμετρο) και να μελετήσουμε τη 
διατήρηση της ενέργειας. 
Αποτελέσματα / Σχόλια 
Χρησιμοποιώντας το «παζλ» των επτά κομματιών και το «Μαντάνι» στη μαθησιακή διαδικασία της 
διδασκαλίας της έννοιας της ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο, παρατηρούμε ότι 
οι μαθητές αξιοποιούν τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητά τους κατά τη διάρκεια του μα-
θήματος, ενθουσιάζονται με τον πολλαπλό τρόπο χρήσης, συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους 
εκπαιδευτικούς της τάξης και έτσι κατανοούν το αντικείμενο της διδασκαλίας. Με κατάλληλες ε-
ρωτήσεις, συνδυασμούς των κομματιών και πειραματική εξάσκηση δημιουργείται θετική στάση α-
πέναντι στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προβληματισμός για την υπερβολική 
κατανάλωση της ενέργειας. 
Ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήματα (ατομικά και ομαδικά) και προβληματισμούς, όπως: 
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Πώς μπορούμε να πάρουμε ηλεκτρική ενέργεια από κινητική; 
Πώς μπορούμε να πάρουμε χημική από ηλεκτρική και το αντίθετο; 
Ποια κομμάτια μπορώ να χρησιμοποιήσω για να ζεσταθώ το χειμώνα ή για να φωτίσω το σπίτι 
μου; 
Ποια κομμάτια χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ποια όχι; 
Ποια κομμάτια δε μολύνουν το περιβάλλον; 
Ποια θα προτιμούσατε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε μεγαλύτερη οικονομία; 
Ποια έχουν καλύτερα αποτελέσματα; (ευκολία κατασκευής, ενεργειακή απόδοση, κόστος) 
Ποιες συσκευές της καθημερινότητας σας θυμίζουν τα διάφορα κομμάτια του «παζλ»; 
Οι απαντήσεις σε πολλά από τα παραπάνω ερωτήματα δεν είναι μονοσήμαντες. Οι μαθητές μπο-
ρούν να απαντήσουν με διαφορετικούς τρόπους, να χρησιμοποιήσουν δηλαδή διαφορετικά κομμάτια 
του «παζλ» και όμως όλες να είναι περισσότερο ή λιγότερο σωστές. Προβληματίζονται, χρησιμο-
ποιούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, εργάζονται ομαδικά. Καλλιεργείται πνεύμα συνεργατικό-
τητας και μπορούν να εκπονηθούν πολλές εργασίες στις φυσικές επιστήμες. 
Μπορούμε να επεκταθούμε σε διαθεματικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας σαν βάση «το Μα-
ντάνι» και τα κομμάτια του «παζλ» της ενέργειας, μελετώντας τη μόλυνση του περιβάλλοντος 
(καλλιεργούμε περιβαλλοντική συνείδηση μελετώντας το φωτοβολταϊκό στοιχείο και την ανεμογεν-
νήτρια), την ιστορία των επιστημών (ατμομηχανή και χρήση της στη βιομηχανική επανάσταση και 
αργότερα, στοιχείο του Volta στον ηλεκτρισμό, το Μαντάνι ως ιστορική μηχανή που χρησιμοποιεί 
τη βαρυτική ενέργεια του νερού), στο μάθημα της γλώσσας (οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν 
και να βρουν συσκευές μετατροπής ενέργειας στην καθημερινή τους ζωή, όπως για παράδειγμα το 
δυναμό του ποδηλάτου, το λαμπτήρα πυρακτώσεως, το λαμπτήρα led, ανυψωτικούς γερανούς 
κ.τ.λ.). 
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι το «παζλ» της Ενέργειας μπορεί να αποδειχθεί ένα καλό 
εργαλείο στα χέρια Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδα-
σκαλία της έννοιας της ενέργειας και για διαθεματικές εργασίες στις τελευταίες τάξεις του Δημο-
τικού Σχολείου και του Γυμνασίου, γιατί προσεγγίζει από πολλές πλευρές και με έναν πρωτότυπο 
και διαφορετικό τρόπο το θέμα αυτό. 
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Παρουσιάστηκαν στο Μουζάκι 
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Νηπιαγωγείο Αγναντερού 
 
Οι παρακάτω δραστηριότητες αποτέλεσαν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας που υλοποιήθηκε 
σχετικά με τη θεματική ενότητα «Υγιεινή Διατροφή». Οι πειραματισμοί, η διαλογική συζήτηση στην 
ολομέλεια της τάξης, η χρήση ποικίλου εποπτικού υλικού, οι ομαδικές κατασκευές και απεικονί-
σεις καθώς και άλλες βιωματικές δράσεις συνέθεσαν την παιδαγωγική μας προσέγγιση. 
Ομαδική δισδιάστατη κατασκευή: «Φούλα η Διατροφούλα» 
Στόχοι: Να κάνουν διακρίσεις ανάμεσα στις υγιεινές, στις τροφές που πρέπει να καταναλώνονται 
συχνότερα και στις ανθυγιεινές τροφές, τις τροφές που πρέπει να καταναλώνονται πιο σπάνια.  
Να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες της μη υγιεινής διατροφής. Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις 
λέξεις «συχνά», «σπάνια» όταν αναφέρονται στη συχνότητα κατανάλωσης των προϊόντων διατρο-
φής.  
Υλικά: Χαρτόνια κάνσον, διαφημιστικά φυλλάδια σούπερ μάρκετ. 
Περιγραφή της δραστηριότητας: Αφού είχε προηγηθεί σχετική συζήτηση, σχεδιάστηκε ένα κορι-
τσάκι η Φούλα η Διατροφούλα. Η Φούλα η Διατροφούλα κρατά στα χέρια της μια μπάρα με την ο-
ποία ζυγίζει το βάρος της διατροφικής αξίας των υγιεινών (τροφές που πρέπει να τρώμε συχνά) 
και των λιγότερο υγιεινών τροφών (τροφές που πρέπει να τρώμε σπάνια). Τα παιδιά κόβουν από 
διαφημιστικά φυλλάδια σούπερ μάρκετ ή περιοδικά εικόνες τροφίμων και καλούνται να τα ταξινο-
μήσουν ανάλογα στη μπάρα της διατροφής. Παρατηρούν πως οι υγιεινές τροφές λόγω της διατρο-
φικής τους αξίας τοποθετούνται ψηλά στη μπάρα της διατροφής ενώ οι λιγότερο υγιεινές αντίστοι-
χα χαμηλά. 

  
 
Επιτραπέζιο παιδαγωγικό παιχνίδι: «Διατροφοκαμώματα» 
Στόχοι: Να εμπεδώσουν μέσα από το παιχνίδι τις σωστές διατροφικές συνήθειες. Να εμπλουτί-
σουν το λεξιλόγιό τους με τις λέξεις: υγιεινό, ανθυγιεινό, φρούτα, λαχανικά, πλήρες πρωινό, άσκη-

ση, σπιτικό φαγητό. 
Υλικά: Μακετόχαρτο, χρωματιστά χαρτάκια.  
Περιγραφή παιχνιδιού: Το παιχνίδι παίζεται με ζάρι 
από 2 παίχτες, σε ορθογώνια επιφάνεια με 25 κουτά-
κια. Για πιόνια χρησιμοποιούνται 2 μικρά μήλα. Ξεκι-
νάει πρώτος όποιος φέρει το μεγαλύτερο αριθμό και 
προχωράει τόσα κουτάκια όσα λέει ο αριθμός στο ζά-
ρι. Σε διάφορα κουτάκια υπάρχουν οι εξής εντολές: 
- Δεν τρως κάθε μέρα φρούτα και λαχανικά. Χάνεις 
τη σειρά σου! 
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- Τρως γλυκά κάθε μέρα. Πήγαινε πίσω στην αφετηρία! 
- Σήμερα έφαγες σπιτική πίτα. Πήγαινε 2 τετράγωνα μπροστά! 
- Έκανες πολύ ώρα ποδήλατο. Πήγαινε στο τετράγωνο 8! 
- Τρως ψάρι κάθε εβδομάδα. Πήγαινε 4 τετράγωνα μπροστά! 
- Έφαγες ένα πλήρες πρωινό. Πήρες αρκετή ενέργεια. Προχώρα στο τετράγωνο 20! 
- Έφαγες σοκολάτα και δεν έπλυνες τα δόντια σου. Πήγαινε 5 τετράγωνα πίσω! 
- Κοιμήθηκες νωρίς το βράδυ. Προχώρα στο τετράγωνο 15! 
- Τρως συχνά γαριδάκια και πατατάκια. Πήγαινε πίσω στην αφετηρία! 
Νικητής αναδεικνύεται ο παίχτης που θα φτάσει πρώτος στο τέλος της διαδρομής. 
 
Πείραμα: «Αναψυκτικοχαλάσματα» 
Στόχοι: Να αντιληφθούν την κακή επίδραση των αναψυκτικών στην στοματική υγιεινή των δο-
ντιών. Να συνειδητοποιήσουν τη θέση που πρέπει να έχουν τα αναψυκτικά στη διατροφή μας. 
Υλικά: Διαφανές πλαστικό ποτήρι, κόκα κόλα, κιμωλία. 
Περιγραφή πειράματος: Σ’ ένα ποτήρι κόκα κόλα ρίχνουμε μια κιμωλία. Η κιμωλία παριστάνει τα 
δόντια και τα παιδιά παρατηρούν πως μαυρίζει και διαλύεται στην κόκα κόλα. Έτσι διαπιστώνουν 
τις συνέπειες από την υπερβολική κατανάλωση των αναψυκτικών γενικότερα. 

  
 

 

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


Πειράματα – Κατασκευές – Αφίσες – Ζωγραφιές – Παρουσιάσεις στο Μουζάκι 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 107 

Νηπιαγωγείο Βατσουνιάς 
 
Παιχνίδια με το φως και τα χρώματα 
Στόχος: Να κατανοήσουν τα νήπια ποιο είναι και πώς μπορούμε να δούμε το πραγματικό χρώμα 
των διαφόρων σωμάτων. Να κατανοήσουν πως το φως είναι μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
που είναι ορατή από τον άνθρωπο και αποτελεί το αίτιο της όρασης της πιο σημαντικής ίσως αί-
σθησης του ανθρώπου. 

  
 
Ο κήπος με τις πεταλούδες 

   
Υλικά: Χρωματιστές διαφάνειες, χαρτόνια, σύρμα πίπας.   
Στόχοι:  Τα χρώματα που βρίσκονται ατόφια στη φύση είναι τα βασικά χρώματα κίτρινο, κόκκινο, 
μπλε. Συμπληρωματικά είναι τα χρώματα που προκύπτουν απ’ την ανάμειξη δύο βασικών, κίτρινο + 
κόκκινο = πορτοκαλί, κίτρινο + μπλε = πράσινο, κόκκινο + μπλε= μωβ. 
Περιγραφή της δραστηριότητας: Τα παιδιά κατασκεύασαν πεταλούδες με φτερά από χρωματιστές 
διαφάνειες. Όταν ενώνουμε τα φτερά της πεταλούδας τότε παράγεται και το αντίστοιχο χρώμα. 
Έτσι πεταλούδα με κίτρινα και κόκκινα φτερά όταν ενώσουμε τα φτερά της γίνονται πορτοκαλί.  
 

Κατασκευές Βιτρό 
Υλικά: Χρωματιστές διαφάνειες κομμένες σε μικρά 
κομματάκια, διαφάνειες πλαστικοποίησης, πλαστικο-
ποιητής, χαρτόνι. 
Περιγραφή: Κόβουμε τις χρωματιστές διαφάνειες σε 
μικρά κομματάκια τις βάζουμε μέσα στις διαφάνειες 
πλαστικοποίησης και τις πλαστικοποιούμε. Κόβουμε 
ένα μεγάλο χαρτόνι σε σχήμα παράθυρου και κολλάμε 
τις χρωματιστές διαφάνειες στα κενά που κόψαμε πά-
νω στο χαρτόνι. Πάνω στις πλαστικοποιημένες δια-
φάνειες παρατηρούμε τις μείξεις των χρωμάτων στα 
σημεία που οι μία διαφάνεια ακουμπά στην άλλη. 
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Ο κόσμος μας μέσα από γυαλιά με χρω-
ματιστές διαφάνειες 
Υλικά: Χρωματιστές διαφάνειες, χαρτόνι. 
Περιγραφή: Τα παιδιά κοιτώντας μέσα από 
τα γυαλάκια βλέπουν πώς το φως διαπερνά 
μέσα απ’ τις χρωματιστές διαφάνειες και 
πως απορροφούνται τα χρώματα γύρω μας 
ανάλογα με το χρώμα της διαφάνειας.  
 

 
Παιχνίδια με το φως (καλειδοσκόπιο) 
Υλικά: Κύλινδρος (κουτί από 
πατατάκια), 3 καθρέφτες κολ-
λημένοι μεταξύ τους ώστε να 
σχηματιστεί τρίγωνο, χρωμα-
τιστές χάντρες, διάφανα πλα-
στικά.  
Περιγραφή: Τα παιδιά κοιτώ-
ντας μέσα στο καλειδοσκόπιο 
παρατηρούν το φώς να αντανακλάται πάνω στη λεία και επίπεδη επιφά-
νεια του καθρέφτη. Καθώς το περιστρέφουμε αργά δημιουργούνται  διά-
φορα σχήματα.  

 
Ο Δίσκος του Νεύτωνα 

Στόχος: Το λευκό φώς αναλύεται σε εφτά 
χρώματα. Αν συνδυαστούν αυτά τα εφτά 
χρώματα προκύπτει πάλι το λευκό φως. 
Υλικά: Χαρτόνι, μπαταρία, ξύλο. 
Περιγραφή: Πάνω σε ένα κύκλο ζωγραφί-
ζουμε τα εφτά χρώματα του ουράνιου τόξου. 
Τοποθετούμε τον κύκλο με τα χρώματα πά-
νω σε μοτέρ ηλεκτρικό που στηρίζεται σε 
μία ξύλινη βάση και παίρνει κίνηση απ’ ένα 
διακόπτη και μία μπαταρία. Πατώντας τον 
διακόπτη γυρίζει ο δίσκος και βλέπουμε μό-
νο λευκό χρώμα. 

 
Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός (φωτογραφική μηχανή). 
Στόχος: Να κατανοήσουν τα παιδιά την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. 
Υλικά: Ορθογώνιο χάρτινο κουτί, ρολό χαρτόνι, μεγεθυντικός φακός, κολλητική ταινία, μαύρο 
χρώμα. 
Περιγραφή: Χρωματίζουμε το εσωτερικό του κουτιού με μαύρο χρώμα. Ανοίγουμε μία τρύπα στο 
κέντρο της μιας μικρής έδρας και στερεώνουμε το μεγεθυντικό φακό. Στην απέναντι έδρα ανοί-
γουμε άλλη τρύπα και στερεώνουμε το ρολό χαρτόνι. Στο κέντρο στερεώνουμε το ριζόχαρτο, πάνω 
στο οποίο θα προβληθεί το είδωλο του αντικειμένου που «φωτογραφίζουμε», αντεστραμμένο. Τα 
παιδιά αντιλαμβάνονται ότι το μάτι μας λειτουργεί όπως η φωτογραφική μηχανή.  
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Παιχνίδια με τη σκιά 
Υλικά: Χαρτόνι, κορδέλα. 
Περιγραφή δραστηριότητας: 
Πάνω σε ένα χαρτόνι σχεδιά-
ζουμε και κόβουμε το σώμα 
της χελώνας και του σαλιγκα-
ριού, τα κέρατα του τάρανδου, 
τα αυτιά του λαγού και της 
καμήλας. Τα δένουμε με μία 
κορδέλα στο χέρι του παιδιού και κάνοντας την ανάλογη κίνηση της πα-
λάμης του σχηματίζονται τα αντίστοιχα ζώα.  
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Νηπιαγωγείο Δρακότρυπας 
 
Πρόγραμμα φως και χρώματα 
Σκοποί και στόχοι: 
- Να αναγνωρίζουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό χρωμάτων. 
- Να αναμιγνύουν τα βασικά χρώματα και να φτιάχνουν άλλα χρώματα (πορτοκαλί, ροζ, πράσινο, 
καφέ, γκρι). 
- Να αναγνωρίζουν το φως ως χωριστή οντότητα η οποία διαδίδεται στο χώρο και αλληλεπιδρά με 
τα αντικείμενα που συναντά στη πορεία του. 
- Να κατανοήσουν πως δημιουργούνται οι σκιές. 
- Να κατανοήσουν τη σχέση που υπάρχει στο χρώμα που φαίνεται να έχει ένα σώμα και στο φως 
που πέφτει πάνω του. 

 
Καλειδοσκόπιο 
Υλικά: Χαρτόνι μεταλλιζέ ασημί, ρολά από χαρτί υγείας, ζελατίνα φαγητού, 
πολύχρωμα χαρτάκια ή ζελατίνες.  
Ένα οπτικό όργανο που συνήθως χρησιμοποιείται ως παιδικό παιχνίδι. Πρό-
κειται για ένα σωλήνα που από τη μια άκρη του τοποθετείται στο μάτι του 
χρήστη και από την άλλη έχει διαφανές κάλυμμα που επιτρέπει τη διέλευση 
του φωτός. Παρατηρούμε το καλειδοσκόπιο και ζωγραφίζουμε ότι βλέπουμε. 
 

Ο δίσκος του Νεύτωνα 
Υλικά: Έτοιμο σχέδιο του δίσκου όπου το βάφουν τα παιδιά. Πλαστικοποίηση 
του δίσκου και με ένα καλαμάκι από σουβλάκι το κάνουμε να περιστρέφεται. 
Όταν ο δίσκος περιστρέφεται δίνει την εντύπωση ότι έχει λευκό χρώμα. 

 
Γυαλιά  
Υλικά: Χρωματιστά κάνσον και χρωματιστές ζελατίνες. 
Φορώντας τα χρωματιστά γυαλιά βλέπουν τα πράγματα 
γύρω τους κόκκινα μπλε ανάλογα με τι χρώμα ζελατίνα 
έχουμε. 
 
Φιγούρες θεάτρου σκιών 
Σαν αξιολόγηση αν κατάλαβαν το πώς δημιουργούνται οι 

σκιές και ποια είναι η σχέση τους με τη φωτεινή πηγή φτιάξαμε τη φιγούρα 
του Καραγκιόζη. 

 
Παιχνίδια με χρώματα 
Υλικά: Φωτοτυπίες διαφόρων αντικειμέ-
νων (πορτοκάλι, γουρούνι, φύλλο, ελέφα-
ντα), νερομπογιές.  
Ζητάμε από τα παιδιά να αναμείξουν τα 
βασικά χρώματα για να βγει η απόχρωση 
που θέλουμε, π.χ. για να βάψουν το πορ-
τοκάλι αναμιγνύουν το κόκκινο και το κί-

τρινο σύμφωνα με τον πίνακα αναφοράς που έχουμε φτιάξει 
μαζί με τα παιδιά. 
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Νηπιαγωγείο Μαγούλας 
 
Σκοποί και στόχοι: Να γνωρίσουν το φάσμα, τις διάφορες πηγές του φωτός (φυσικές - τεχνητές) 
και τη σημασία τους στη ζωή μας. Να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη του ήλιου και τη φυσική ε-
ναλλαγή «μέρα - νύχτα». Να ανακαλύψουν μέσα από πειραματισμούς τις ιδιότητες του φωτός και 
τις εφαρμογές του στη ζωή μας (φακός, φωτογραφία). Να γνωρίσουν μέτρα προστασίας και ασφά-
λειας από την ακτινοβολία και τη θερμότητα, που εκπέμπει το φως. Να γνωρίσουν τα βασικά χρώ-
ματα και αυτά που προκύπτουν από την ανάμειξή τους. Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με και-
νούριες λέξεις και έννοιες. Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών από έ-
ντυπες και ηλεκτρονικές πηγές. Να δουλέψουν ομαδικά και να εκφραστούν καλλιτεχνικά μέσα από 
το θέμα με πειράματα, κατασκευές, ζωγραφική. Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, έρευνας, 
καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών. 
 
Θέατρο Σκιών 
Χρησιμοποιήσαμε ένα χαρτόκουτο για να κατασκευάσουμε ένα Θέατρο Σκιών. Σχεδιάσαμε και κό-
ψαμε χάρτινες φιγούρες ζώων, τις οποίες στηρίξαμε σε καλαμάκι. Χρησιμοποιώντας μια πηγή φω-
τός (έναν δυνατό φακό ή μια λάμπα), παίξαμε Θέατρο Σκιών. 
 
Ανάμειξη χρωμάτων. 
Χρησιμοποιώντας κινητά καρτελάκια με διάφανο χαρτί σελοφάν στα 3 βασικά χρώματα, ανακαλύ-
πτουμε το καινούριο χρώμα που προκύπτει, όταν τοποθετήσουμε το ένα χρώμα πάνω στο άλλο. 
 
Ο δίσκος με τα χρώματα 
Ετοιμάσαμε ένα δίσκο με τα 7 χρώματα της ίριδας. Ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν τα χρώματα. 
Περιστρέφουμε το δίσκο γρήγορα και λέμε στα παιδιά να πουν τι χρώμα βλέπουν. Εξηγούμε πως 
το λευκό φως είναι πολλές χρωματικές ακτίνες μαζί. 
 
Χρωματιστά γυαλιά 
Κατασκευάσαμε με τα παιδιά γυαλιά με χρωματιστό σελοφάν. Φορώντας τα, τα παιδιά βλέπουν τα 
αντικείμενα γύρω τους να αλλάζουν χρώμα. 
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Νηπιαγωγείο Φαναρίου 
 
Παιχνίδια με το φως και τα χρώματα (Συνεργασία με το νηπιαγωγείο Βατσουνιάς.) 
Στόχοι: Να διαχωρίσουν τις πηγές φωτός σε φυσικές και τεχνητές. Να κατανοήσουν πως δημι-
ουργούνται οι σκιές. 
 
Αυτοσχέδιο θέατρο σκιών: 
Στόχος: Να κατανοήσουν πως μεταβάλλεται το σχήμα και το μέγεθος μιας σκιάς με τη μετακίνηση 
της φωτεινής πηγής. 
Υλικά: Μεγάλο χάρτινο κουτί, ριζόχαρτο, φακός, αυτοσχέδιες πλαστικοποιημένες φιγούρες με τον 
καραγκιόζη και την παρέα του. 

   
Παιχνίδια με το φως (καλειδοσκόπιο). 
Υλικά: Χαρτί οντουλέ σε κυλινδρικό σχήμα, 3 καθρέφτες κολλημένοι μεταξύ τους σε τρίγωνο, 
χρωματιστές χάντρες.  
 
Αρωματικό διακοσμητικό βαζάκι για τη γιορτή της μητέρας και ουράνιο τόξο σε βάζο από χρωμα-
τισμένο χοντρό αλάτι. 
Υλικά: χοντρό αλάτι χρωματισμένο με τέμπερες. 

  
Μίξεις χρωμάτων: Μπλε+ κίτρινο = πράσινο, κόκκινο +μπλε = μωβ, κόκκινο +κίτρινο = πορτοκαλί. 
Στόχος: Να αναγνωρίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό χρωμάτων και αποχρώσεων. 
Υλικά: Χαρτί γκοφρέ, νερό, διάφανα πλαστικά ποτήρια. 
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1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου 
 
Οι μαθητές με τη βοήθεια των δασκάλων τους παρουσίασαν πειράματα σχετικά με την ενότητα 
«φως» (1. Το αόρατο ποτήρι. 2. Ανάλυση του φωτός με πρίσμα και 3. Ανάλυση του φωτός με κα-
θρέπτη, διάφανο δοχείο και νερό). Στόχος των πειραμάτων ήταν να διαπιστώσουν πειραματικά οι 
μαθητές το φαινόμενο της διάθλασης του φωτός και την ανάλυση του λευκού φωτός σε φως δια-
φόρων χρωμάτων. 
Επίσης παρουσίασαν πειράματα που μπορού-
σε κανείς εύκολα να διακρίνει και να διαπι-
στώσει την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. 
Με ένα πλαστικό καλαμάκι ή σωλήνα σπιράλ 
βλέπουμε την φλόγα του κεριού όταν αυτά 
ήταν ίσια, δηλαδή σε ευθεία γραμμή. Δε συμ-
βαίνει το ίδιο όταν είναι λυγισμένα. Το φως 
διέρχεται από τις τρύπες που φέρουν τρία 
πλαίσια μόνον όταν αυτές είναι σε ευθεία 
γραμμή και τέλος η φωτεινή ακτίνα που εκ-
πέμπει το λέιζερ διακρίνεται μέσα σε σκόνη 
από αλεύρι ή σκόνη από κιμωλία να ακολουθεί ευθύγραμμη πορεία. Στόχος ήταν η παρατήρηση και 
κατανόηση της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός και το πεδίο εφαρμογής της.  
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2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου 
 
Ηλεκτρικά κυκλώματα: παράλληλη σύνδεση - σύνδεση σε σειρά 
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν καλώδια, διακόπτες, μπαταρίες και καταναλωτές (λαμπάκια 
- μοτέρ). 
Σκοπός: Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι: α) στη σύνδεση σε σειρά το ηλεκτρικό ρεύμα κινείται 
από τον έναν καταναλωτή στον άλλον και αν ο ένας καταναλωτής δε λειτουργεί, δε λειτουργεί και 
ο άλλος, β) στην παράλληλη σύνδεση ο κάθε καταναλωτής τροφοδοτείται χωριστά με ενέργεια από 
την πηγή κι αν ένας καταναλωτής δε λειτουργεί ο άλλος συνεχίζει να λειτουργεί.  
 
Τα βέλη που αλλάζουν φορά - Το καλειδοσκόπιο (κατασκευή) - Ο δίσκος του Νεύτωνα (κα-
τασκευή) - Πολλαπλά είδωλα με καθρέπτες - Οπτικές απάτες - Φωτογραφική μηχανή (κα-
τασκευή) 
Υλικά: Καθρέπτες, ποτήρια με νερό, χαρτόνι, σχοινί, χαρτόκουτα, κέρματα, κομμάτια γυαλιού. 
Σκοπός: Να κατανοήσουν οι μαθητές τον τρόπο λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής, το σχη-
ματισμό των ειδώλων στα κάτοπτρα και στους φακούς, το φαινόμενο της ανάκλασης και διάθλασης 
και τη σύνθεση των χρωμάτων του λευκού φωτός.  
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Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού 
 
Διάθλαση του φωτός  
Το αόρατο … ποτήρι 
Υλικά: Ηλιέλαιο, 2 ποτήρια ζέσεως διαφορετικού μεγέθους. 
Τοποθετούμε το μικρό ποτήρι μέσα στο μεγάλο. Γεμίζουμε το μικρό ποτήρι με ηλιέλαιο. Στη συνέ-
χεια, γεμίζουμε και το μεγάλο ποτήρι με ηλιέλαιο, μέχρι να καλύψει τελείως το μικρό. Τότε παρα-
τηρούμε πως το μικρό ποτήρι έχει «εξαφανιστεί»! 
Όταν το φως αλλάζει υλικό μέσα στο οποίο τρέχει, τότε αλλάζει και κατεύθυνση, δηλαδή διαθλά-
ται. Αυτό μας επιτρέπει να διακρίνουμε τα διαφανή αντικείμενα δίπλα μας. Κάθε υλικό έχει τον 
δικό του δείκτη διάθλασης. Το ηλιέλαιο και το πυρίμαχο γυαλί είναι υλικά με τον ίδιο δείκτη διά-
θλασης. Επομένως το φως ταξιδεύει μέσα από το 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 μαγικό … βελάκι 
Υλικά: Χαρτόνι με βελάκια, ποτήρι, μπουκάλι νερό. 
Ένα άδειο ποτήρι τοποθετείται μπροστά από ένα βέλος. Ξαφνικά, βλέπουμε την φορά του βέλους 
να αντιστρέφεται απλώς γεμίζοντας το ποτήρι με νερό!  
Μαγικό; Μάλλον φυσική θα λέγαμε εμείς, καθώς ουσιαστικά πρόκειται για μια απλή εφαρμογή του 
φαινομένου της διάθλασης του φωτός. Αυτό που γίνεται με την εισαγωγή νερού στο ποτήρι είναι 
ότι αλλάζουμε το μέσο διάδοσης, με αποτέλεσμα οι ακτίνες φωτός να διαθλώνται (δηλαδή να αλλά-
ζουν κατεύθυνση) και έτσι το βέλος να φαίνεται πως αλλάζει φορά!  
 

  
 
Παρίσι: Δια … Φωτισμός - Πόλη Φωτός & Ιδεών (La ville de Lumiere) 
Το Παρίσι, είναι γνωστό και ως «Πόλη του Φωτός» (ville de lumiere) από τότε που φωταγωγήθη-
καν οι κύριοι λεωφόροι του με φανούς γκαζιού το 1828.  
«Δια … φωτισμός»  
Σημαντικό πανευρωπαϊκό πνευματικό κίνημα του συναρπαστικού 18ου αιώνα, το οποίο οι Γάλλοι 
«Διαφωτιστές» αποκάλεσαν «Αιώνα των φώτων» (Siecle des lumieres) που κήρυξε την εμπιστο-
σύνη στον ορθό λόγο και τον ανθρωπισμό. Για πρώτη φορά η εναρμόνιση της αίσθησης με το λόγο 
και η έννοια της «προόδου» καθώς και η εφαρμογή των φιλοσοφικών, ηθικών και κοινωνικοπολι-
τικών ιδεών στην πραγματική ζωή των πραγματικών ανθρώπων. 
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Δημοτικό Σχολείο Δρακότρυπας 
 
Κομποστοποίηση 
Γενικός σκοπός: Να μάθουν οι μαθητές τι είναι κομποστοποίηση, πώς γίνεται, σε τι χρησιμεύει, 
ποια διαδικασία ακολουθούμε, πόσο χρήσιμη είναι για το έδαφος και κατ’ επέκταση η διάδοση του 
θέματος στην τοπική κοινωνία. 
Στόχοι (γνώσεις – δεξιότητες - αξίες):   
- Η κατανόηση και ο συσχετισμός αρχών και εννοιών των Φυσικών Επιστημών με την καθημερινή 
πραγματικότητα. 
- Η ανάπτυξη ερευνητικής διάθεσης, κριτικής και δημιουργικής σκέψης για την προσέγγιση και κα-
τανόηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσα από το πείραμα και την παρατήρηση. 
- Η σπουδαιότητα της κομποστοποίησης στη ζωή μας και στον πλανήτη μας. 
- Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και τη ζωή. 
 
Οι μαθητές φωτογράφισαν τα στάδια της διαδικασίας που ακολούθησαν για την κατασκευή κάδου 
κομπόστ και την πλήρωσή του με οργανικά απόβλητα. Στη συνέχεια συνέθεσαν ταμπλό με το φω-
τογραφικό υλικό με τη βοήθεια της δασκάλας τους και το παρουσίασαν στην εκδήλωση των Φ.Ε. 
Επίσης δημιούργησαν και μοίρασαν ενημερωτικό φυλλάδιο στους επισκέπτες-ενδιαφερόμενους. 
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Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας 
 
Πειράματα με ογκομετρικά γυάλινα δοχεία  
α) Κέρμα που δε φαίνεται σε μια κανάτα με νερό 
(διάθλαση & ολική ανάκλαση) 
β) Βελάκια που αλλάζουν πορεία πίσω από μια κανά-
τα με νερό (διάθλαση) 
γ) Ποτήρι με ηλιέλαιο που δε φαίνεται μέσα σε μια 
κανάτα με ηλιέλαιο (διάθλαση) 

Σύνθεση του λευκού φωτός  
Το λευκό φως είναι σύνθεση 
πολλών απλών ακτινοβολιών 
με διαφορετικά χρώματα: κόκ-
κινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πρά-
σινο, γαλάζιο, ιώδες, που <<συνταξιδεύουν>> με την ίδια ταχύτητα και συνυ-

πάρχουν. Πρώτος παρατήρησε την ανάλυση του φωτός ο Ισαάκ Νεύτων. 
Απλή φωτογραφική μηχανή (είδωλα) 
Περισκόπιο (ανάκλαση και ευθύγραμμη διάδοση) 
<<Προσέχω τα μάτια μου σαν τα μάτια μου>> 
- Προστατεύουμε τα μάτια μας με τα χέρια μας, 
όταν το φως είναι έντονο. 
- Κατά την παραμονή μας στον ήλιο φοράμε γυα-
λιά ηλίου για προστασία από την υπεριώδη ακτι-
νοβολία. 

- Κάνουμε τακτικά διαλείμματα όταν εργαζόμαστε πολλές ώρες στον υπολογιστή και κρατάμε α-
σφαλή απόσταση από την οθόνη της τηλεόρασης. 
- Σωστή διατροφή για την καλή υγεία των ματιών μας (βιταμίνη Α από καρότα, ντομάτες, σπανάκι 
και άσπρο λάχανο). 
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Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου 
 
Η Ε΄ τάξη παρουσίασε πειραματικά την ανάκλαση του φωτός εστιάζοντας στις γωνίες που σχημα-
τίζονται, με σκοπό να διαπιστώσουν οι επισκέπτες ότι η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία 
ανάκλασης. Παρουσίασε επίσης μία θεματολογία φωτογραφιών σε power point σχετική με την α-
νάκλαση εικόνων στη φύση. 
Το δύσκολο στην προσπάθεια αυτή ήταν η έλλειψη ισχυρής φωτεινής ακτίνας και σκίασης του ση-
μείου ανάκλασης για να είναι αρκετά φωτεινό το πείραμα. 

 
Η ΣΤ΄ τάξη παρουσίασε πειραματικά τη δημιουργία ηλεκτρομαγνήτη εστιάζοντας στον τρόπο που 
αυτός λειτουργεί και στοχεύοντας να ενημερωθούν οι επισκέπτες για τη χρησιμότητά του στην 
καθημερινή μας ζωή. 
Η δυσκολία στο πείραμα αυτό ήταν η έλλειψη μετασχηματιστή για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού 
κυκλώματος.  
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1ο Γυμνάσιο Μουζακίου 
 
Η ... οδοντόκρεμα του ελέφαντα 
Διαδικασία: Τοποθετούμε περίπου 10mL απορρυπαντικού στον ογκομετρικό κύλινδρο και προ-
σθέτουμε περίπου 20mL Η2Ο2. Στο μίγμα προσθέτουμε τώρα 5mL διαλύματος ΚI. Μέσα σε λίγα 
δευτερόλεπτα αναπτύσσεται μια μεγάλη στήλη αφρού, η οποία ξεχειλίζει από τον κύλινδρο και αρ-
χίζει να καλύπτει όλο τον χώρο γύρω από τη βάση του κυλίνδρου. Επίσης, παρατηρούμε την ανά-
πτυξη θερμότητας. Ο αφρός περιέχει και μεγάλη ποσότητα οξυγόνου.  
Ερμηνεία: Το Η2Ο2 διασπάται προς υδρατμούς και οξυγόνο (Ο2), σύμφωνα με την ακόλουθη εξώ-
θερμη αντίδραση: 2Η2Ο2(aq)  2H2O (g) + Ο2(g). Η αντίδραση αυτή είναι εξαιρετικά βραδεία. 
Παρουσία όμως καταλύτη, όπως το ΚI, η παραπάνω αντίδραση είναι πολύ ζωηρή. Με το απορρυ-
παντικό, οι παραγόμενοι υδρατμοί, και κυρίως το οξυγόνο, δημιουργούν έντονο αφρισμό. Το κιτρι-
νωπό χρώμα της «οδοντόκρεμας» οφείλεται στο ιώδιο που υπάρχει στο ΚΙ. 
 
Το ηφαίστειο  
Τι χρειαζόμαστε: Έναν ογκομετρικό κύλινδρο 1000mL, νερό, ηλιέλαιο, αναβράζοντα δισκία 
Depon, χρώμα βαφής αυγών κόκκινο. 
Τι θα κάνουμε: Σε έναν άδειο ογκομετρικό κύλινδρο 1000mL βάζουμε νερό, περίπου μέχρι το 
1/5 του ύψους του κυλίνδρου και διαλύουμε μέσα σε αυτό λίγο χρώμα. Προσθέτουμε ηλιέλαιο, μέ-
χρι ο κύλινδρος να γεμίσει και στη συνέχεια ρίχνουμε ένα αναβράζον δισκίο. 
Τι θα δούμε: Σταγόνες χρωματιστού νερού ανεβαίνουν από το κάτω μέρος του κυλίνδρου, δια-
περνούν το λάδι, φτάνουν στην επιφάνειά του και στη συνέχεια ξαναβυθίζονται. Η διαδικασία συ-
νεχίζεται μέχρις ότου σταματήσει η δράση του αναβράζοντας δισκίου. 
Τι συνέβη: Το χρώμα βαφής διαλύεται στο νερό και το χρωματίζει. Το λάδι επιπλέει στο νερό, 
επειδή είναι ελαφρύτερο. Το αναβράζον δισκίο αντιδρά με το νερό και δημιουργείται διοξείδιο του 
άνθρακα, το οποίο σαν αέριο ανέρχεται δια μέσου των υγρών. 
 
Το μυστήριο της ... μεταλαμπάδευσης 
(Σβήνουμε τη φλόγα μιας λαμπάδας. Πλησιάζοντας όμως μια δεύτερη φλόγα στο φυτίλι της λαμπά-
δας που καπνίζει, το φυτίλι αρπάζει πάλι φωτιά, χωρίς να το ακουμπήσει η δεύτερη φλόγα.) 
Υλικά: Λαμπάδα, κερί. 
Πειραματική διαδικασία: Ανάβουμε τη λαμπάδα και το κερί. Αφήνουμε λίγο τη λαμπάδα αναμμένη 
ώστε να μεγαλώσει η φλόγα της. Φέρνουμε τη λαμπάδα προς το στόμα μας και με ένα φύσημα σβή-
νουμε τη λαμπάδα. Στην πορεία του καπνού που ανεβαίνει από τη σβησμένη λαμπάδα και από από-
σταση 2-3cm πλησιάζουμε αμέσως ένα αναμμένο κερί. Η φλόγα του κεριού «πηδάει» μέσω του αέ-
ρα και ανάβει το σβησμένο φυτίλι της λαμπάδας. 
Ερμηνεία: Η λαμπάδα φτιάχνεται από παραφίνη οποία είναι προϊόν της απόσταξης του πετρελαίου 
και αποτελείται από κορεσμένους υδρογονάνθρακες. Η παραφίνη καίγεται προς νερό και διοξείδιο 
του άνθρακα. Όταν όμως σβήνουμε φυσώντας τη λαμπάδα, στη στήλη του καπνού που σχηματίζε-
ται πάνω από τη λαμπάδα υπάρχουν και ατμοί παραφίνης. Με το πλησίασμα του αναμμένου κεριού, 
οι ατμοί παραφίνης αρπάζουν φωτιά και, ακολουθώντας την πορεία τους προς το φυτίλι, μεταδί-
δουν τη φλόγα σ’ αυτό. 
Παρατήρηση: Χρησιμοποιούμε λαμπάδες από καθαρή παραφίνη, με χονδρό φυτίλι. 
 
Το μαγικό υγρό που κάνει άκαυστα τα χαρτονομίσματα και τα μαντήλια (Βουτάμε ένα χαρτονό-
μισμα σε ένα άχρωμο διαυγές υγρό, πλησιάζουμε ένα αναμμένο σπίρτο και το χαρτονόμισμα αρπά-
ζει φωτιά. Όμως, μετά από λίγο η φωτιά σβήνει και το χαρτονόμισμα είναι ανέπαφο.) 
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Υλικά: Χαρτονόμισμα των 5 ή των 10 €, μαντήλι, γυάλα ή ποτήρι ζέσεως των 400mL, λαβίδα, με-
γάλο ρηχό πιάτο, ισοπροπυλική αλκοόλη (C3H7OH) 55mL, απιονισμένο νερό 45mL. 
Πειραματική διαδικασία: Αναμιγνύουμε την αλκοόλη με το νερό στη γυάλα ή στο ποτήρι ζέσεως. 
Πιάνουμε το χαρτονόμισμα με τη λαβίδα και το βυθίζουμε μέσα στο ποτήρι με το μίγμα προσέχο-
ντας να διαβραχεί καλά. Ανασύρουμε το χαρτονόμισμα, το στραγγίζουμε λίγο και το βάζουμε φω-
τιά. Αυτό τυλίγεται στις φλόγες. Μετά από 10s περίπου η φωτιά σβήνει και βλέπουμε ότι το χαρ-
τονόμισμα είναι ανέπαφο. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο με το μαντήλι. 
Ερμηνεία: Τα χαρτονομίσματα του ευρώ δεν είναι φτιαγμένα από χαρτί αλλά από βαμβάκι. Οι ίνες 
του βαμβακιού απορροφούν το νερό από το μίγμα ισοπροπανόλης - νερού και έτσι το χαρτονόμισμα 
προστατεύεται από την ανάφλεξη. Επίσης, το νερό απορροφά μέρος της παραγόμενης κατά την α-
ντίδραση θερμότητας. Τελικά, αυτό που καίγεται είναι η ισοπροπανόλη:  
2C3H7OH(l) + 9O2(g) → 6CO2(g) + 8H2O(g), ΔΗ=–1987kJ/mol. 
Παρατηρήσεις: 1. Αν το νερό εξατμισθεί γρήγορα, το χαρτονόμισμα μπορεί να αναφλεγεί. 
2. Το πείραμα πετυχαίνει και με ένα κομμάτι χαρτί στη θέση του χαρτονομίσματος. 
3. Μπορούμε να προσθέσουμε NaCl στο διάλυμα, προκειμένου να προσδώσουμε στη φλόγα εντονό-
τερο κίτρινο χρώμα. 
4. Το πιάτο το τοποθετούμε κάτω από το φλεγόμενο χαρτονόμισμα ή μαντήλι διότι πολλές φορές 
σταγόνες του υγρού διαβροχής πέφτουν φλεγόμενες στον πάγκο. Επίσης, πριν από την ανάφλεξη 
απομακρύνουμε το ποτήρι ή τη γυάλα με το εύφλεκτο μίγμα. 
 
Μικρά πυροτεχνήματα 
Σε ξύλινα ή συρμάτινα ραβδάκια μήκους 15–20cm και στο μισό μήκος τους ψεκάζουμε με μια κόλα 
χειροτεχνίας και πασπαλίζουμε με μίγμα χλωρικού καλίου και άχνης ζάχαρης που έχουμε ετοιμά-
σει, σε αναλογία περίπου 1:1. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία τόσες φορές ώστε στο τέλος τα ρα-
βδάκια να αποκτήσουν τη μορφή που έχουν τα «αστράκια» που χρησιμοποιούμε στις τούρτες γενε-
θλίων. Αφού στεγνώσουν και σκληρύνουν τα ραβδάκια είναι έτοιμα για ... ανάφλεξη. Τα πυροτε-
χνήματα καίγονται με εντυπωσιακό τρόπο, γιατί αναπτύσσεται μια επιταχυνόμενη και ανατροφοδο-
τούμενη αντίδραση. Το χλωρικό κάλιο διασπάται από τη θερμότητα (KClO3 → KCl + ¾O2) και το 
οξυγόνο που παράγεται επιταχύνει την καύση της ζάχαρης (C12H22O11 + 12O2 → 12CO2 + 11H2O). 
Η θερμότητα που παράγεται από την καύση διασπά ακόμη περισσότερο χλωρικό κάλιο και η αντί-
δραση ανατροφοδοτείται ζωηρά.  
 
Μεταφορά ουσιών στα φυτά 
Τι χρειάζεσαι: 3 ογκομετρικούς σωλήνες, νερό, 3 λευκά τριαντάφυλλα, βαφή αβγών.  
Τι θα δεις: Ο αγωγός ιστός απορροφά το νερό και τη βαφή και αλλάζει χρώμα (χρώμα βαφής). 
 
Αόρατο μελάνι  
Σε ένα χαρτί γράφουμε το «μήνυμά» μας με τη βοήθεια ενός μικρού πινέλου με άχρωμο διάλυμα 
φαινολοφθαλεΐνης. Το μήνυμα «εμφανίζεται» όταν ψεκάσουμε το χαρτί με azax και το μήνυμα «ε-
ξαφανίζεται» πάλι, με ψεκασμό με διάλυμα χυμού λεμονιού.  
Ερμηνεία: Η φαινολοφθαλεΐνη είναι δείκτης και είναι άχρωμη σε όξινα διαλύματα (χυμός λεμονιού) 
και κόκκινη σε βασικά διαλύματα (azax).  
 
Απλός ηλεκτρικός κινητήρας 
Υλικά: Σύρμα περιέλιξης μοτέρ (περίπου 5m), δύο καλώδια, δύο μεταλλικές γωνίες στήριξης, μια 
ξύλινη βάση στήριξης, ένας μαγνήτης αρκετά ισχυρός σε σχήμα δίσκου, μια μπαταρία 4,5V ή 9V. 
Κατασκευή: Τυλίγουμε το σύρμα γύρω από μια μπαταρία τύπου D ώστε να σχηματιστούν περίπου  
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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’ αυ-
τές τα δυο καλώδια. Κρατάμε το μαγνήτη απέναντι από το πλαίσιο και συνδέουμε τα δυο καλώδια 
στους δυο πόλους της μπαταρίας. 
Εξήγηση: Όταν το κυκλικό πλαίσιο διαρρέεται από ρεύμα, το κάτω τμήμα του δέχεται δύναμη 
Laplace που το αναγκάζει να στραφεί. Όταν όμως στρέφεται, το πάνω τμήμα του πλησιάζει το μα-
γνήτη και δέχεται και αυτό δύναμη. Η δύναμη αυτή έχει αντίθετη ροπή απ’ τη δύναμη του κάτω 
τμήματος. Έτσι το κυκλικό πλαίσιο δεν στρέφεται αλλά τείνει να ισορροπήσει με το επίπεδό του 
οριζόντιο. Αν όμως το ρεύμα είναι αρκετά μεγάλο και ο μαγνήτης ισχυρός, η ώθηση που δέχεται το 
κάτω τμήμα του πλαισίου σε συνδυασμό με την αδράνειά του μπορεί να προκαλέσει τη συνεχή του 
περιστροφή. 
 
Καταιγίδα ζάχαρης 
Υλικά: Μπαλόνια, πιάτα με ζάχαρη, μάλλινο ύφασμα. 
Περιγραφή: Τρίβουμε τα μπαλόνια με το μάλλινο ύφασμα και τα πλησιάζουμε στη ζάχαρη που την 
έλκουν. 
 
Ρεύμα από λεμόνια 
Υλικά: Πέντε λεμόνια, πέντε μικρά ελάσματα ψευδαργύρου, πέντε μικρά ελάσματα χαλκού, μια λυ-
χνία τύπου led και αγωγοί σύνδεσης. 
Περιγραφή: Με τους αγωγούς σύνδεσης συνδέουμε τα λεμόνια - μπαταρίες ώστε να προστίθεται η 
ΗΕΔ της μιας σε αυτές των άλλων. Παρατηρούμε φωτοβολία επί της λυχνίας led.  
 
Μπαλόνια που ... αντιπαθούνται (στατικός ηλεκτρισμός) 
Τι χρειάζεσαι: Μπαλόνια, μάλλινο ύφασμα. 
Τι θα δεις: Όταν τρίβουμε 2 μπαλόνια με μάλλινο ύφασμα και τα πλησιάζουμε, αυτά απωθούνται 
επειδή έχουν ηλεκτριστεί με το ίδιο φορτίο. 
 
Εξαφανίστε το ποτήρι (ή το αόρατο γυαλί) 
Υλικά: Ποτήρια διαφόρων μεγεθών (να χωράνε άνετα το ένα μέσα στο άλλο) και ηλιέλαιο ή γλυκε-
ρίνη. 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 πα-
ρατηρήσουμε το ποτήρι. Το ίδιο συμβαίνει αν αντικαταστήσουμε το λάδι με γλυκερίνη. 
 
Η Χημεία ... σβήνει φωτιές 
Τι χρειαζόμαστε: Ένα ψηλό γυάλινο ποτήρι, 
μαγειρική σόδα, ξίδι, κεράκια ρεσώ, αναπτήρα. 
Τι κάνουμε: Ανάβουμε τα κεράκια. Βάζουμε 
ξίδι μέσα στο γυάλινο ποτήρι και προσθέτουμε 
λίγη σόδα. Πλησιάζουμε το ποτήρι στα κερά-
κια και γέρνουμε λίγο το ποτήρι, χωρίς όμως να χύνεται το υγρό. 
Τι βλέπουμε: Με την προσθήκη σόδας το μείγμα αρχίζει να «αφρίζει» και όταν πλησιάζουμε και 
γέρνουμε ελαφρά το ποτήρι πάνω από τα κεράκια, αυτά σβήνουν. 
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Τι συνέβη: Με την προσθήκη μαγειρικής σόδας (NaHCO3) στο ξίδι αντιδρά το οξικό οξύ 
(CH3COOH) που περιέχεται στο ξίδι με τη σόδα και παράγεται αέριο διοξείδιο του άνθρακα (CO2), 
σύμφωνα με την αντίδραση: NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + CO2 + H2O. Το διοξείδιο του 
άνθρακα (CO2) είναι πιο βαρύ από τον αέρα και έτσι «βυθίζεται» στο κάτω μέρος του ποτηριού. 
Όταν γέρνουμε το ποτήρι πάνω από τα κεράκια το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) βγαίνοντας εκτο-
πίζει το οξυγόνο και σβήνει τη φωτιά. 
 
Κατασκευές στο μάθημα της Τεχνολογίας 
Οι μαθητές της Α ΄Τάξης, για το ατομικό τους έργο στο μάθημα της Τεχνολογίας, κατασκεύασαν 
Ουρανοξύστη, Υπολογιστή, Ισόγειο σπίτι, Επικαθήμενο φορτηγό, Αερόστατο, Σκουλαρίκια, Γήπεδο 
ποσδοσφαίρου, Θερμοκήπιο, Ελικόπτερο, Εσωτερική πόρτα, Πέτρινη βρύση, Ενεργειακό τζάκι, 
Τρακτέρ, Γέφυρα Ρίου, Γέφυρα μεταλλική, Τέντα, Ανεμογεννήτρια, Λεωφορείο, Τραίνο, Πέτρινο 
παραδοσιακό σπίτι, Ανεμόμυλο, Μοντέρνο σπίτι, Ποδήλατο, Ηλεκτρική κουζίνα, Ισόγειο κατάστη-
μα, Σχολείο, Βιολί, Τόξο, Ραδιόφωνο, Κολοσσαίο, Σκεπάρνι, Ξύλινη σκεπή, Όπλο, Πιάνο, Φωτο-
βολταικά, Σβάρνα, Φωτογραφική μηχανή, Κλιματιστικό, Βάρκα, Τηλεόραση, Πισίνα. 
Κατά την έκθεση των κατασκευών στην αυλή του Λυκείου Μουζακίου, στην Έκθεση των Φυσικών 
Επιστημών, διενεργήθηκε προφορικός διαγωνισμός για το καλύτερο έργο στη σχολική χρονιά 
2014-2015 με τη βοήθεια της υπεύθυνης εκπαιδευτικού Ιφιγένειας Τριχιά. Μαθητές από όλες τις 
σχολικές βαθμίδες αλλά και εκπαιδευτικοί κατέθεσαν την ψήφο τους αναδεικνύοντας ως καλύτερα 
τα έργα: Μοντέρνο σπίτι (1o Βραβείο). Το σπίτι είναι κατασκευασμένο με μακετόχαρτο. Αναπτύσ-
σεται σε δύο ορόφους και απεικονίζεται στη μακέτα ο περιβάλλοντας χώρος που περιλαμβάνει πι-
σίνα. Επικαθήμενο φορτηγό (2ο Βραβείο). Το φορτηγό κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας ως βασι-
κό υλικό το ξύλο. Απεικονίζονται μηχανικά μέρη του έργου το οποίο εντάσσεται στην Τεχνολογική 
ενότητα Μεταφορές. Πιάνο(3ο Βραβείο). Το πιάνο κατασκευάστηκε από ξύλο το οποίο λειάνθηκε 
και χρωματίστηκε κατάλληλα. 
Στους νικητές η Διευθύντρια του Γυμνασίου απένειμε συμβολικά δώρα, όπως ηλεκτρονικά στικά-
κια μνήμης και ακουστικά. Με αυτές τις δράσεις οι μαθητές μαθαίνουν βιωματικά τον Τεχνικό κό-
σμο που μας περιβάλλει. 
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Γυμνάσιο Μαγούλας 
 
Πυροσβεστήρας CO2.  
Υλικά: Μαγειρική σόδα NaHCO3, ξύδι CH3COOH, δοκιμαστικός σωλήνας, κεριά. 
Διαδικασία: Σε δοκιμαστικό σωλήνα 
ρίχνουμε ποσότητα μαγειρικής σόδας. 
Προσθέτουμε ξύδι και γέρνουμε το δο-
κιμαστικό σωλήνα πάνω από τα αναμμέ-
να κεριά. Παρατηρούμε ότι τα κεριά 
σβήνουν. 
Εξήγηση: Το μυστικό για να σβήσουμε 
μια φωτιά είναι να της στερήσουμε το 
οξυγόνο. Η μαγειρική σόδα (διττανθρακικό νάτριο, NaHCO3) είναι μια βάση. Το ξύδι (οξικό οξύ, 
CH3COOH) είναι ένα ασθενές οξύ. Όταν συνδυάζονται απελευθερώνεται αέριο διοξείδιο του άν-
θρακα (CO2). Ο αφρός που σχηματίζεται μέσα στο ποτήρι οφείλεται στην παραγωγή αερίου CO2. 
NaHCO3 + CH3COOH  CH3COONa + CO2 + H2O. Το CO2 που παράγεται μέσα στο ποτήρι εί-
ναι περίπου 1,5 φορά βαρύτερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα, καλύπτει το κερί και τελικά το σβήνει. 

 
Σηκώστε ένα ποτήρι χρησιμοποιώντας ένα μπαλόνι. 
Υλικά: Ποτήρι, λεκάνη με νερό, μπαλόνι, κερί. 
Διαδικασία: Ζεσταίνουμε τον αέρα μέσα στο ποτήρι τοποθετώντας 
το πάνω από ένα αναμμένο κερί. Κλείνουμε ερμητικά το στόμιο του 
ποτηριού με το μπαλόνι. Ψύχουμε τον αέρα μέσα στο ποτήρι τοπο-
θετώντας το μέσα σε νερό. Κρατώντας το μπαλόνι σηκώνουμε το 
ποτήρι. 
Εξήγηση: Ο κρύος αέρας καταλαμβάνει μικρότερο όγκο. Η πίεση 
στο εσωτερικό του ποτηριού μειώνεται και το μπαλόνι ρουφιέται μέ-
σα στο ποτήρι. Μπορούμε τώρα να σηκώσουμε το ποτήρι χρησιμο-

ποιώντας το μπαλόνι. 
 
Ποια είναι η φορά του βέλους; 
Υλικά: Ποτήρι, νερό, χαρτί με δύο βέλη ζωγραφι-
σμένα. 
Διαδικασία: Η αρχική φορά των δύο βελών είναι 
προς τα αριστερά. Όταν το ποτήρι γεμίζει με νερό 
τότε η φορά των βελών αντιστρέφεται. 
Εξήγηση: Το φως όταν περνά μέσα από το νερό 
διαθλάται και αλλάζει πορεία. 
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Μουζακίου 
 
Διάθλαση σε κολονάτο ποτήρι 
Το μισογεμάτο με νερό ποτήρι, διαθλά το φως από το ασπρόμαυρο φόντο πίσω του. Στο πάνω μισό 
του ποτηριού, το γυαλί και ο αέρας προκαλούν μικρή διάθλαση (αλλαγή πορείας) στο φως. Στο κά-
τω μέρος του ποτηριού το γυαλί και το νερό προκαλούν μεγάλη διάθλαση στο φως και λόγω του 
σφαιρικού σχήματος του νερού, μέσα στο ποτήρι έχουμε αναστροφή της εικόνας. 
Το φαινόμενο της διάθλασης του φωτός στο 2ο ποτήρι, αντιστρέφει τη φορά των ασπρόμαυρων 
ριγών και το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει! 

   
 
Ανάλυση και παρατήρηση του φωτός που παράγει το αέριο υδρογόνο 
Στη συσκευή Α τοποθετείται λυχνία που το περιεχόμενό της είναι αέριο υδρογόνο. Η λυχνία τρο-
φοδοτείται με ισχυρή τάση και το αέριο υδρογόνο φωτοβολεί. Με τη συσκευή Β συλλέγεται ένα μέ-
ρος από το φως που εκπέμπει το υδρογόνο και αναλύεται από ένα εσωτερικό πρίσμα. Παρατηρώ-
ντας μέσα στη συσκευή Β φαίνεται το φως του υδρογόνου, που δεν αποτελείται από όλα τα χρώμα-
τα, αλλά μόνο από χαρακτηριστικές φωτεινές γραμμές. Αυτό είναι το λεγόμενο φάσμα εκπομπής 
του υδρογόνου. Το φάσμα εκπομπής κάθε αερίου είναι μοναδικό και αποτελεί την «ταυτότητα» του 
φωτοβολούντος σώματος. 

  
 
Πέρασμα του φωτός από μια διπλή σχισμή 
Με το laser (Α) της εικόνας στοχεύουμε στο αδιαφανές διάφραγμα (Δ), όπου σχηματίσαμε δυο λε-
πτές σχισμές, κοντά η μία στην άλλη. Η δέσμη του φωτός καθώς περνά από τις δυο σχισμές, πα-
θαίνει το φαινόμενο της περίθλασης και στο χαρτί απέναντι, αποτυπώνεται μια «διάχυση» της φω-

Α 

Β 
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τεινής ακτίνας. Το φαινόμενο αυτό είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο των κυμάτων. Με το πείραμα 
αυτό αναδεικνύεται μια ακόμη κυματική ιδιότητα του φωτός (όπως η ανάκλαση και η διάθλαση). 

  
 
Ανάλυση του φωτός του ήλιου από τριγωνικό πρίσμα 
Με μια απλή κατασκευή με χαρτόνι και ένα άδειο κουτί από παπούτσια, 
καταφέραμε να οδηγήσουμε μια φωτεινή ακτίνα σε ένα τριγωνικό γυάλινο 
πρίσμα. Το φως αναλύεται στα χρώματά του και το αποτέλεσμα είναι 
απολαυστικό! 
 
Προσομοίωση μιας κίνησης με σταθερή ταχύτητα 
Γεμίζουμε ένα λεπτό σωλήνα του εργαστηρίου Χημείας με νερό δημιουρ-
γούμε μέσα του μια φυσαλίδα. Κλείνουμε καλά το σωλήνα ώστε να μην 
χάνεται νερό. Όταν δημιουργήσουμε κλίση στο σωλήνα, η φυσαλίδα ανεβαίνει προς τα πάνω. Με το 

βαθμολογημένο χάρακα γνωρίζουμε 
κάθε στιγμή τη θέση της φυσαλίδας. 
Καταγράφοντας τη μετατόπιση κάθε 
δευτερόλεπτο διαπιστώνουμε ότι η 
άνοδος της φυσαλίδας γίνεται με 
σταθερή ταχύτητα. Όσο πιο μεγάλη 
είναι η κλίση του χάρακα, τόσο πιο 
μεγάλη είναι η ταχύτητα της φυσαλί-
δας. 
 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης τα πειράματα Χημείας: Κερί που ανάβει μόνο του. Οξυακετυλενική 
φλόγα. Οξείδωση γλυκερίνης. Νάτριο που χορεύει. Νάτριο σε λεκάνη. Μπαλόνι και έκρηξη. Καλα-
μάκι που ανάβει. Οδοντόπαστα του ελέφαντα.  
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Μουζακίου  
 
Φλόγες στα χρώματα του ουράνιου τόξου 
Είναι γνωστή από την αρχαιότητα η χρήση 
της φωτιάς (μαγείρεμα, αποφυγή άγριων ζώ-
ων, φωτισμός, θέρμανση) ακόμη και η επικιν-
δυνότητά της. Χάρη στη χημεία μπορούμε να 
δημιουργήσουμε εντυπωσιακά πειράματα και 
να παράγουμε φλόγες με χρώματα. 
Δε χρειάζεται να αναλύσουμε τα χρώματα του ουράνιου τόξου 
φαίνονται στη διπλανή εικόνα.  
Στη συνέχεια θα δούμε πώς θα φτιάξουμε φλόγα που θα έχει 
μπλε, κίτρινο, πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο ή βιολετί/μωβ χρώμα.  

 
Μπλε φλόγα  
Τι θα χρειαστούμε: Κάποιες 
αλκοόλες που συναντούμε στην καθημερινή μας ζωή παράγουν 
φυσική μπλε φλόγα κατά την καύση τους π.χ. αιθανόλη 
(CH3CH2OH), μεθανόλη (CH3OH), ισοπροπυλική αλκοόλη 
(C3H7OH), δοχεία που αντέχουν σε υψηλή θερμοκρασία, καμινέ-
το. Απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά τη χρήση τους καθώς οι αλ-
κοόλες είναι εξαιρετικά εύφλεκτες, ενώ η μεθανόλη είναι ισχυρά 
δηλητηριώδης! Μια εναλλακτική λύση είναι η χρήση κάποιου άλα-
τος μετάλλου: συνηθέστερα χρησιμοποιείται το χλωρίδιο του 

χαλκού (I), γνωστό και ως χλωριούχος χαλκός (I), ή CuCl. Είναι σημαντικό να μην το μπερδέψετε 
με το αντίστοιχο άλας του χαλκού (ΙΙ), CuCl2, καθώς εκείνο δίνει μπλε-πράσινη φλόγα. 
 
Κίτρινη φλόγα 
 Γενικά το κίτρινο χρώμα στη φλόγα υποδηλώνει την παρουσία νατρίου (Na) 
σε μια ένωση.  
Τι θα χρειαστούμε: Χλωρίδιο του νατρίου (NaCl) γνωστό και ως χλωριού-
χο νάτριο ή αλλιώς αλάτι ή όξινο ανθρακικό νάτριο (NaHCO3) δηλαδή η 
γνωστή μας σόδα που χρησιμοποιείται στη μαγειρική, στη φαρμακευτική ή 
στο καθάρισμα, ράβδο μαγνησίας ή σύρμα χρωμονικελίου, ένα καμινέτο. 
Βρέχουμε τη ράβδο ή το σύρμα με καθαρό νερό στην άκρη και τη βουτάμε 
στο χλωριούχο νάτριο μέχρι να κολλήσουν πάνω οι κόκκοι του χλωριούχου 

νατρίου και πλησιάζουμε στο καμινέτο τότε παρα-
τηρούμε τη φλόγα να χρωματίζεται με έντονο κίτρινο χρώμα. 
 
Πορτοκαλί φλόγα 
Το πορτοκαλί χρώμα στη φλόγα υποδηλώνει ότι η ένωσή μας περιέχει 
ασβέστιο (Ca). 
Τι θα χρειαστούμε: Ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) η γνωστή σε όλους 
κιμωλία ή χλωρίδιο του ασβεστίου (CaCl2) γνωστό και ως χλωριούχο α-
σβέστιο. Ακολουθούμε ανάλογη διαδικασία με το χλωριούχο νάτριο. 
 
 

 
Η μπλε φλόγα της αιθανόλης 

 
Φλεγόμενο NaCl 

 
Βάζοντας φωτιά σε κιμωλία 
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Πράσινη φλόγα 
Τι θα χρειαστούμε: Μια ή δύο κουταλιές βορικό οξύ (H3BO3), λίγα ml μεθανόλης, πυράντοχο 
σωλήνα ή άλλο δοχείο, καμινέτο. 
Τοποθετούμε λίγα ml μεθανόλης σε ένα δοχείο που αντέχει στη θερμότητα (η μεθανόλη είναι η 
καύσιμη ύλη στο πείραμα, γι’ αυτό ο χρόνος που θα διαρκέσει η φλόγα εξαρτάται από την ποσότητα 
που θα βάλουμε). Έπειτα ρίχνουμε 1-2 κουταλιές βορικού οξέος, μέχρι να διαλυθεί (δε χρειάζεται 
να διαλυθεί ολόκληρη η ποσότητα). Πρέπει ο χώρος που διεξάγεται το πείραμα να διαθέτει σωστό 
εξαερισμό (παράγεται καπνός) και το δοχείο να βρί-
σκεται σε επιφάνεια με αντοχή στη θερμότητα (καθώς 
εκλύεται μεγάλη ποσότητα κατά την ανάφλεξη). Το 
μόνο που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να λάβουμε 
την πράσινη φλόγα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
ένυδρος θειικός χαλκός (CuSO45H2O), που όμως 
δίνει ένα λιγότερα έντονο πράσινο χρώμα στη φλόγα. 

 
Κόκκινη φλόγα 
Το χρώμα αυτό είναι χαρακτηριστικό για τις ενώσεις του στροντίου (Sr) 
π.χ νιτρικό στρόντιο, Sr(NO3)2. Η φλόγα της ένωσης αυτής δίνει ένα ε-
ξαιρετικό κόκκινο χρώμα, γι’ αυτό και το νιτρικό στρόντιο χρησιμοποιείται 
στις φωτοβολίδες έκτακτης ανάγκης.  
Σε μια ήδη αναμμένη φωτιά, πασπαλίστε προσεκτικά λίγη σκόνη από πάνω 
νιτρικό στρόντιο, Sr(NO3)2. Με την ίδια διαδικασία που αναφέραμε για την 
πράσινη φλόγα (διάλυση σε μεθανόλη κ.ο.κ). Με μισή κουταλιά Sr(NO3)2 

είστε παραπάνω από εντάξει για να 
πάρετε το χρώμα! 

 
Βιολετί/μωβ χρώμα 
Τι θα χρειαστούμε: Χλωρίδιο του καλίου (KCl, ή χλωριούχο 
κάλιο), ράβδο μαγνησίας ή σύρμα χρωμονικελίου, καμινέτο. 
Ακολουθούμε ανάλογη διαδικασία με το χλωριούχο νάτριο. 
 

 

 
Φλόγα νιτρικού στροντίου 
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Μουζακίου  
(Τομείς Γεωπονίας, Πληροφορικής και Τεχνολογίας) 
 
Κατασκευή υδροπονικού θερμοκηπίου που λειτουργεί αυτόνομα με την ηλιακή ενέργεια 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές τους κανόνες που διέπουν την 
υδροπονική καλλιέργεια, να συμμετέχουν στην κατασκευή ενός θερμοκηπίου, να κατανοήσουν τις 
αλλαγές στις μορφές ενέργειας, να γνωρίσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να ευαισθητοποι-
ηθούν σε θέματα διαχείρισης ενέργειας και περιβάλλοντος.  
Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του θερμοκηπίου: Ξύλινη επιφάνεια διαστάσε-
ων 100cmx50cm, 2 καδρόνια μήκους 100cm και πάχους 5cm, 2 καδρόνια μήκους 50cm και πά-
χους 5cm, 2 καδρόνια μήκους 50cm, 2 καδρόνια μήκους 70cm, 2 πηχάκια μήκους 64cm, 2 πηχά-
κια μήκους 44cm, 3 μπετόβεργες, 2 μεντεσέδες, νάιλον, πλαστικό κουτί αποθήκευσης, πλαστικό 
σωληνάκι, υγρό λίπασμα, γλαστράκια, περλίτης, φυτά τομάτας, αντλία αέρα τύπου μεμβράνης. 
Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης:  
- Αντλία αέρα τύπου μεμβράνης SERA AIR 275R PLUS με δύο ανεξάρτητες ρυθμιζόμενες εξό-
δους (μεμβράνες), παροχής έως 137,5lit αέρα την ώρα η καθεμία, συνολικής ισχύος 4W, που 
τροφοδοτεί την καλλιέργεια με τον απαιτούμενο αέρα. 
- Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης μολύβδου FUJIAN MINHUA POWER SOURCE BT12M12AC, 
12Ah / 12V (τύπου AGM), χωρητικότητας 12Αh με διάρκεια ζωής 270 κύκλους πλήρους εκφόρτι-
σης, ώστε να τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα την αεραντλία. Η μπαταρία είναι ικανή να τροφοδοτή-
σει την αντλία για δυο μέρες, μέχρι την πλήρη εκφόρτισή της, χωρίς καμία φόρτιση. Η μπαταρία 
είναι βαθιάς εκφόρτισης ειδική για χρήση σε Φ/Β συστήματα. 
- Αντιστροφέας (inverter) POWER INVERTER DC 12V - AC220V 100W, με θύρα USB SUVPR 
DY100, ισχύος 100W, που μετατρέπει τη σταθερή τάση 12V της μπαταρίας σε εναλλασσόμενη 
220V/50Hz (όμοια με αυτή του οικιακού δικτύου της ΔΕΗ) και απαραίτητη για τη λειτουργία της 
αεραντλίας (χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε διασκευής της). Για την συγκεκριμένη εφαρμογή θα 
αρκούσε αντιστροφέας 5W. 
- Φωτοβολταϊκός συλλέκτης IDEA HELLAS 20-25 watt, μονοκρυσταλλικού πυριτίου, με πλαίσιο 
αλουμινίου, σειρά SE 20 υψηλής απόδοσης, 12V, ο οποίος μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε 
ηλεκτρική ενέργεια. Την ενέργεια αυτή αποθηκεύουμε στην παραπάνω μπαταρία. Τέσσερις ώρες 
ηλιοφάνειας ημερησίως, αρκούν για την ημερησία τροφοδότηση με ηλεκτρικό ρεύμα της αντλίας. 
- Ρυθμιστής φόρτισης SOLAR AFRICA 20A - 12/24V, για τον έλεγχο της φόρτισης του συσσω-
ρευτή. Η συσκευή αυτή, προστατεύει από υπερβολική φόρτιση και εκφόρτιση του συσσωρευτή, 
λανθασμένη σύνδεση του φωτοβολταϊκού συλλέκτη, λανθασμένη σύνδεση του φορτίου, βραχυκύ-
κλωση φορτίου και φωτοβολταϊκού συλλέκτη, υπερβολική τάση από τον φωτοβολταϊκό συλλέκτη 
και αντιστροφή του ρεύματος και διαθέτει ενδείξεις που δείχνουν διάφορα στάδια λειτουργίας και 
φόρτισης. Για την συγκεκριμένη εφαρμογή θα αρκούσε ρυθμιστής φόρτισης 2A. 
Κατασκευή Θερμοκηπίου: Στην ξύλινη επιφάνεια διαστάσεων 100cmx50cm, καρφώνουμε τα κα-
δρόνια με διαστάσεις 100cm και τα καδρόνια διαστάσεων 50cm. Στη συνέχεια καρφώνουμε τα κα-
δρόνια μήκους 70cm και 50cm αντίστοιχα, προκειμένου να κατασκευάσουμε το σκελετό της πόρ-
τας. Με τα πηχάκια κατασκευάζουμε ένα ορθογώνιο πλαίσιο και το στερεώνουμε με τους μεντεσέ-
δες στο σκελετό, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πόρτα του θερμοκηπίου. Στη συνέχεια, 
τρυπάμε τα καδρόνια μήκους 100cm ανά 45cm. Λυγίζουμε τις μπετόβεργες και τις τοποθετούμε 
στις τρύπες. Στερεώνουμε γύρω από το σκελετό του θερμοκηπίου το νάιλον.  
Ανοίγουμε τρύπες στο καπάκι του πλαστικού κουτιού αποθήκευσης, προκειμένου να στερεωθούν 
τα γλαστράκια. Στερεώνουμε με σιλικόνη στον πυθμένα του κουτιού σωληνάκι, στο οποίο ανοίγου-
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με μικρές οπές ανά 5cm. Συνδέουμε το σωληνάκι με την αντλία αέρα τύπου μεμβράνης, προκειμέ-
νου να διοχετεύεται αέρας στο νερό και να μην πάθουν ασφυξία τα φυτά. Γεμίζουμε το κουτί με 
25l νερό, προσθέτουμε την κατάλληλη ποσότητα υγρού λιπάσματος και μετράμε το pH. Γεμίζουμε 
τα γλαστράκια με περλίτη και τοποθετούμε τα φυτά τομάτας. Συνδέουμε την αντλία αέρα με τη 
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Ανά 15 ημέρες αλλάζουμε το νερό και μετράμε το pH.  
Κατασκευή φωτοβολταϊκής εγκατάστασης: Σε ξύλινη επιφάνεια στηρίζουμε με μεταλλικές ρά-
βδους το φωτοβολταϊκό συλλέκτη. Συνδέουμε ηλεκτρικά τους πόλους της μπαταρίας με το ρυθμι-
στή φόρτισης. Εν συνεχεία, συνδέουμε το φωτοβολταϊκό με το ρυθμιστή και τον αντιστροφέα με το 
ρυθμιστή φόρτισης. Τέλος, συνδέουμε τον αντιστροφέα με την αντλία αέρα του υδροπονικού θερ-
μοκηπίου. 
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Κατασκευή γλαστρών από παλιές ψαροκασέλες 
Σκοπός: Να βρουν οι μαθητές αντικείμενα που ήταν έτοιμα για απόρριψη και χρησιμοποιώντας τη 
φαντασία τους να τα κάνουν χρήσιμα και καλαίσθητα. 
Υλικά: Πεταμένες ψαροκασέλες, κομμάτια από ξύλο, ροδάκια, πλαστικές σακούλες, συντηρητικό 
ξύλου, λαδομπογιές, χώμα κομπόστ, καλλωπιστικά φυτά. 
Εκτέλεση: Τρίβουμε με γυαλόχαρτο τις ψαροκασέλες, προκειμένου να γίνουν λείες. Στη συνέχεια 
καλύπτουμε τα κενά, που υπάρχουν, με τεμάχια ξύλου κατάλληλου μεγέθους. Περνάμε τις ψαρο-
κασέλες με συντηρητικό ξύλου και αφήνουμε να στεγνώσουν καλά. Ακολούθως, βιδώνουμε στην 
κάτω πλευρά της ψαροκασέλας 4 ροδάκια. Ζωγραφίζουμε στις πλάγιες επιφάνειες, τα σχέδια που 
επιθυμούμε, με τις λαδομπογιές. Με ένα κατσαβίδι τρυπάμε κατά διαστήματα τον πυθμένα της ψα-
ροκασέλας και στη συνέχεια τοποθετούμε μια μαύρη σακούλα σκουπιδιών. Διπλώνουμε τη σακού-
λα, ώστε να μην προεξέχει από την πάνω επιφάνεια της ψαροκασέλας, και έπειτα την τρυπάμε, για 
να μπορεί να στραγγίζει το νερό. Τοποθετούμε μία στρώση από χαλικάκι και έπειτα το κομπόστ. 
Φυτεύουμε καλλωπιστικά φυτά της αρεσκείας μας.  

   

   
 
Ανάλυση χώματος 
Σκοπός: Να είναι σε θέση οι μαθητές να διακρίνουν τα διάφορα είδη χώματος, να γνωρίζουν τα 
τεμαχίδια που τα αποτελούν και να μπορούν να τα αναλύουν γρήγορα, χωρίς να είναι απαραίτητο 
να διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό. 
Υλικά: 2 ταψάκια, κόσκινο με τρύπες διαμέτρου 2mm, γουδί από πορσελάνη, 2 γυάλινα βάζα των 
250ml με καπάκι, 2 είδη χώματος, νερό, 2 ταμπλέτες calgon, ένας μαρκαδόρος.  
Εκτέλεση: Παίρνουμε δείγματα από 2 διαφορετικά εδάφη. Αφήνουμε τα δείγματα να ξεραθούν σε 
χώρο που να αερίζεται καλά για 3 ημέρες. Μετά την αποξήρανση λειοτριβούμε τα δείγματα μέσα 
σε γουδί από πορσελάνη, για να σπάσουν τα συσσωματώματα των εδαφικών κόκκων. Κοσκινίζουμε 
τα δείγματα σε κόσκινο με τρύπες διαμέτρου 2mm. Γεμίζουμε τα γυάλινα βαζάκια μέχρι τη μέση με 
χώμα από κάθε δείγμα και σημειώνουμε τον αριθμό του δείγματος. Σε κάθε δείγμα προσθέτουμε 
νερό, μέχρι το χώμα να γίνει λάσπη, και αφήνουμε σε ηρεμία για λίγη ώρα. Σημειώνουμε το ύψος 
του χώματος με μαρκαδόρο. Προσθέτουμε σε κάθε βάζο μία κουταλιά calgon και νερό μέχρι την 
κορυφή του και ανακινούμε πολύ καλά, έως ότου αναμιχθεί όλο το χώμα στο νερό. Αφήνουμε το 
βάζο σε ηρεμία, μετράμε 40sec και σημειώνουμε το επίπεδο του χώματος στο βάζο με μαρκαδόρο. 
Αυτό είναι το κλάσμα της άμμου στο δείγμα του χώματος. Αφήνουμε το βάζο σε ηρεμία για 6 ώρες 
και σημειώνουμε το επίπεδο του χώματος στο βάζο. Η διαφορά ανάμεσα στο σημάδι που βρίσκεται 
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στο κάτω μέρος του βάζου, που αντιστοιχεί στην άμμο, και στο δεύτερο σημάδι αποτελεί το κλάσμα 
της ιλύος στο χώμα. Η απόσταση από τον πυθμένα του βάζου μέχρι το σημάδι στην κορυφή είναι 
το άθροισμα της άμμου, της ιλύος και του αργίλου στο χώμα. Έτσι, μπορούμε να υπολογίσουμε το 
ποσοστό κάθε συστατικού του εδαφικού δείγματος. Επειδή με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζουμε τον 
όγκο των συστατικών, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε το τριγωνικό διάγραμμα, πρέπει να μετα-
τρέψουμε τις μετρήσεις μας σε βάρος πολλαπλασιάζοντας τα ποσοστά που βρήκαμε με τους εξής 
συντελεστές: 1,19 για την άμμο, 0,87 για την ιλύ και 0,94 για τον άργιλο. Επομένως, τα ποσοστά 
είναι: , , 

. Χρησιμοποιώντας το τριγωνικό διά-
γραμμα βρίσκουμε την κατηγορία του χώματος 
στην οποία ανήκουν τα δείγματά μας. 
Αποτελέσματα: Ακολουθώντας την παραπά-
νω διαδικασία και για τα δύο εδαφικά δείγμα-
τα, βρήκαμε ότι το ένα δείγμα είναι SL αμμώ-
δης πηλός, μετρίως χονδρόκοκκο έδαφος και 
το άλλο είναι L, πηλώδες, μέσης σύστασης έ-
δαφος. 

 
Παρακολούθηση της ανάπτυξης φυτού μαρουλιού σε 3 διαφορετικά είδη χώματος 
Σκοπός: Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι κάθε φυτό έχει διαφορετικές εδαφοκλιματικές απαιτή-
σεις και να αναγνωρίσουν τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξής τους . 
Υλικά: Μετρίως χονδρόκοκκο έδαφος, μέσης σύστασης έδαφος, κομπόστ, 3 γλάστρες, 3 φυτά μα-
ρουλιού στο στάδιο των 3 φύλλων. 
Εκτέλεση: Σε κάθε γλάστρα τοποθετούμε μία στρώση χαλίκι και στη συνέχεια το αντίστοιχο χώ-
μα. Φυτεύουμε τα φυτά του μαρουλιού και ποτίζουμε. Τοποθετούμε τις γλάστρες σε ευάερο και 
ευήλιο μέρος και ποτίζουμε κάθε μέρα, κάθε φυτό, με 100ml νερό. Παρατηρούμε την ανάπτυξη 
των φυτών. 
Αποτελέσματα: Από την παρατήρηση της ανάπτυξης διαπιστώνουμε ότι το φυτό του μαρουλιού 
αναπτύχθηκε ικανοποιητικά στο κομπόστ και στο μέσης σύστασης πηλώδες έδαφος. Αντίθετα, στο 
μετρίως χονδρόκοκκο αμμώδες έδαφος δεν αναπτύχθηκε σχεδόν καθόλου. Επίσης, παρατηρήθηκε 
ότι ενώ η ανάπτυξη σε μέγεθος υπήρξε πιο γρήγορη στο κομπόστ, το φυτό ολοκλήρωσε πιο γρήγο-
ρα το βιολογικό του κύκλο στο μέσης σύστασης έδαφος.  

    
 
Παραγωγή ζυμούμενων προϊόντων (γιαούρτι και ψωμί) 
Σκοπός: Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η παραγωγή των ζυμούμενων προϊόντων οφείλεται στην 
ανάπτυξη μικροοργανισμών, να παράξουν τα προϊόντα αυτά και να σχεδιάσουν ετικέτες με βάση τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας. 
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Υλικά: α) Για το γιαούρτι: γάλα πρόβειο, γιαούρτι, φούρνος, πλαστικοί περιέκτες. β) Για το ψωμί: 
μαγιά, αλεύρι, γάλα, αλάτι, ζάχαρη, λάδι, φούρνος, πλαστικά σακουλάκια. 
Εκτέλεση: α) Παραγωγή γιαούρτης: Βράζουμε το γάλα μέχρι τους 90°C, προκειμένου αφενός να 
αδρανοποιηθούν οι παθογόνοι μικροοργανισμοί και αφετέρου να μετουσιωθούν οι πρωτεΐνες του 
γάλακτος και να δώσουν συνεκτικό πήγμα. Στη συνέχεια κρυώνουμε το γάλα μέχρι τους 42-45°C 
και το μοιράζουμε στους πλαστικούς περιέκτες. Εμβολιάζουμε με γιαούρτι (περίπου 1% επί της 
ποσότητας του γάλακτος στον περιέκτη). Αναδεύουμε ήπια και τοποθετούμε στο φούρνο στους 
45°C για 3 ώρες. Μετά το πέρας των 3 ωρών, τοποθετούμε τους περιέκτες στο ψυγείο. 
β) Παραγωγή ψωμιού: Ζεσταίνουμε το γάλα, ώστε να είναι χλιαρό, και στη συνέχεια το αδειάζουμε 
σε σκεύος στο οποίο έχουμε βάλει τη μαγιά, το αλάτι και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει 
η μαγιά. Προσθέτουμε το αλεύρι μέχρι να έχουμε ζύμη μαλακή και τέλος προσθέτουμε το ελαιόλα-
δο. Αφήνουμε τη ζύμη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος να φουσκώσει. Πλάθουμε τα ψωμάκια και τα 
αφήνουμε να φουσκώσουν. Αλείφουμε με γάλα, πασπαλίζουμε με σουσάμι και ψήνουμε στους 180°C 
μέχρι να ροδίσουν. Αφού κρυώσουν, συσκευάζουμε σε πλαστικά σακουλάκια. 
 
Πόστερ για την παρασκευή ζυμούμενων προϊόντων 
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Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μουζακίου 
 
Ερημοποίηση 
Τι είναι; 
Ο ορισμός που δόθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1992, περιγράφει το φαινόμενο ως «υποβάθμιση 
της γης σε ξηρές, ημίξηρες και ύφυγρες περιοχές που προκύπτει από διάφορους παράγοντες, 
όπως η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες». Παρατηρείται σε ξηρά και 
εύθραυστα οικοσυστήματα και επηρεάζει το επιφανειακό έδαφος, το υπέδαφος, τα υπόγεια νερά, 
τις μετακινήσεις των πετρωμάτων, τους πληθυσμούς των ζώων και των φυτών, καθώς και τις 
ανθρώπινες εγκαταστάσεις, όπως τα φράγματα και τις αναβαθμίδες. 
Πως συμβαίνει;  
Είναι σύνθετο φαινόμενο που προκύπτει από συνδυασμό ακατάλληλων χρήσεων φυσικών πόρων 
από τον άνθρωπο και των κλιματικών μεταβολών. Κάποιες συνήθεις περιπτώσεις είναι: Οι εντατι-
κές καλλιέργειες που εξαντλούν το έδαφος, η υπερβόσκηση που απογυμνώνει το έδαφος από τη 
βλάστηση εκθέτοντάς το έτσι στη διάβρωση, η αποδάσωση που καταστρέφει τα δέντρα που συ-
γκρατούν το έδαφος, η μη αποστράγγιση αρδευομένων εκτάσεων που δημιουργεί αλατότητα. Επίσης 
σαν λόγοι που συμβάλλουν πολύπλοκα είναι η έλλειψη πληροφόρησης και εκπαίδευσης, η εγκατά-
λειψη του τόπου από πρόσφυγες σε περίπτωση πολέμου, το εμπόριο που γίνεται με δυσμενείς ό-
ρους για τις αναπτυσσόμενες χώρες και άλλοι κοινωνικοοικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες. 

 
Πόσο σημαντικό είναι; 
Για να σχηματισθεί ένα εκατοστόμετρο εδάφους απαιτούνται δεκάδες χρόνια και για το σχηματισμό 
ενός στρώματος από χώμα μέσω φυσικών διαδικασιών αποσάθρωσης μητρικών πετρωμάτων 
χρειάζονται από 100 έως 1000 χρόνια ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Το φαινόμενο της 
ερημοποίησης ή απερήμωσης ευθύνεται για την υποβάθμιση του 1/3 της γονιμότητας του εδάφους 
παγκοσμίως, με 24 δισεκατομμύρια τόνους γόνιμου εδάφους να εξαφανίζονται κάθε χρόνο. Η 
ερημοποίηση είναι μια προοδευτική απώλεια της γονιμότητας του εδάφους, μέσω της καταστροφής 
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της δομής και της σύστασης του, η οποία δεν επιτρέπει ικανοποιητικές γεωργικές παραγωγές, ή 
την ύπαρξη βλάστησης με μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών. 
Η Ελλάδα ανήκει στις Μεσογειακές χώρες της ΕΕ οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο από 
την ερημοποίηση. Η μη αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων της χώρας κατά τη διάρκεια της 
μεγάλης ιστορίας της την κατατάσσουν στις ευρωπαϊκές εκείνες χώρες που αντιμετωπίζουν 
μεγάλο κίνδυνο ερημοποίησης. Στις περιοχές «υψηλού κινδύνου» συγκαταλέγονται τμήμα της 
Θεσσαλίας, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Νότιο-ανατολική Κρήτη 
αλλά και τα νησιά του Αιγαίου που απειλούνται από την αιολική διάβρωση των εδαφών.  
Τι γίνεται με τις κλιματικές αλλαγές; 
Οι  κλιματικές αλλαγές έχουν αλλάξει τα σχήματα των βροχοπτώσεων. Σε κάποιες περιοχές βρέ-
χει περισσότερο και κάπου αλλού έχει ξηρασία. Στις περιοχές με ξηρό κλίμα προβλέπεται αύξηση 
θερμοκρασίας 2-5οC στα μέσα του αιώνα με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις όπως τη μείωση της 
υγρασίας και την αύξηση του αριθμού των ξηρασιών. 
Αποτελέσματα της ερημοποίησης 
Στις περιοχές με ξηρό κλίμα από αρχαίες εποχές έχει αναπτυχθεί ένας ιδιαίτερος τύπος πολιτι-
σμού με χαρακτηριστικά στοιχεία προσαρμογής στις κλιματικές συνθήκες, όπως οι νομάδες, κτηνο-
τροφία και ζώα που αντέχουν στην έλλειψη νερού (καμήλες) όπως και φυτά (κάκτοι), καθώς και 
διαφορετικοί τύποι κατοικιών.  
Η ερημοποίηση επηρεάζει πολλές υπηρεσίες που παρέχουν τα οικοσυστήματα στους ανθρώπους: 
προϊόντα όπως το νερό και το φαγητό, φυσικές διαδικασίες όπως τη ρύθμιση του κλίματος, αλλά 
και την αναψυχή και την διατήρηση του εδάφους. 
Κάποια από τα αποτελέσματα της ερημοποίησης είναι: η υποβάθμιση του εδάφους, η σπανιότητα 
του νερού, η μείωση της βιοποικιλότητας ξεκινώντας από τα φυτά που έχουν προβλήματα με το 
έδαφος και το κλίμα και προχωρώντας στα ζώα που εξαρτώνται από τα φυτά. Αρκετά ενδημικά εί-
δη χάνονται γιατί δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Ακόμη και οικοσυστήματα. 
Η ερημοποίηση οδηγεί σε φτώχεια και αυτό οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και 
σε συνέχιση της υποβάθμισης του εδάφους. Η φτώχεια λοιπόν, όπως και άλλα στοιχεία είναι και 
αιτία και αποτέλεσμα της ερημοποίησης. Οδηγεί επίσης σε μετανάστευση, διόγκωση του πληθυσμού 
των αστικών κέντρων, αλλά και έλλειψη τροφίμων, αφού μειώνεται η αγροτική παραγωγή. Επίσης 
αυξάνεται η πολιτική αστάθεια και οδηγεί ενίοτε σε πολέμους. 
Η επιτάχυνση της υποβάθμισης του εδάφους ξεκίνησε από τα μέσα του 20ου αιώνα. Για την αντι-
μετώπισή της πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από συνέδρια που πρότειναν διάφορα μέτρα, όπως της 
Στοκχόλμης, του Ναϊρόμπι (το πρώτο με θέμα την ερημοποίηση), του Ρίο κ.λπ. Το 1994 υπογρά-
φτηκε από τα Ηνωμένα Έθνη η συμφωνία για την καταπολέμηση της ερημοποίησης που μεταξύ άλ-
λων περιλαμβάνει: βελτίωση της παραγωγικότητας της γης, διατήρηση του εδάφους, αποδοτικότη-
τα στις χρήσεις νερού και την προώθηση γενικά της βιώσιμης ανάπτυξης στις περιοχές που επη-
ρεάζονται περισσότερο. Σημειωτέον ότι δεν είναι μόνο χώρες της Αφρικής και άλλες αναπτυσσό-
μενες αλλά και αναπτυγμένες που παρουσιάζουν το φαινόμενο της ερημοποίησης. Ειδικότεροι στό-
χοι αλλά και μέσα βελτίωσης της κατάστασης είναι η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης, η 
μέτρηση της ανθρώπινης ανάπτυξης και η δημιουργία ενός ενεργού περιβάλλοντος που θα βοηθά 
τους ανθρώπους να συμμετέχουν. 
Εν κατακλείδι η ερημοποίηση είναι από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά θέματα, και ένα από τα με-
γαλύτερα εμπόδια για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών στις περιοχές με ξηρό κλίμα. Ε-
πηρεάζει τη βιολογική ποικιλότητα και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Προκαλείται από έναν 
συνδυασμό ανθρωπογενών και φυσικών παραγόντων που συνεισφέρουν σε μη βιώσιμη ανάπτυξη 
διαφόρων περιοχών. Είναι πιθανή η αύξηση των περιοχών με πρόβλημα και η πιο αποτελεσματική 
καταπολέμησή της περιλαμβάνει την πρόληψη αλλά και την καταπολέμηση της φτώχειας. 
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Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ηλείας κ. Ηλίας Καλογήρου μιλά για το 
ουράνιο τόξο. 

 
Η αφίσα της ημερίδας στην αίθουσα της ΠΕΔ Καρδίτσας Ο Υπεύθυνος ΚΠΕ Μουζακίου κ. Αντώνης Ντάνης μιλά για 

την υπεριώδη ακτινοβολία και την τρύπα του όζοντος. 

 

  
Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ηλείας κ. Ηλίας Καλογήρου εξηγεί 
πως δημιουργείται και πως βλέπουμε το ουράνιο τόξο. 

Ο συνεργάτης του ΕΚΦΕ Τρικάλων κ. Άγγελος Κορκής μιλά 
για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

    
Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ηλείας κ. Ηλίας Καλογήρου σε αλληλεπίδραση με μαθητές και εκπαιδευτικούς, στο ΕΚΦΕ Καρδίτσας, 
με θέμα: «Αιχμαλωτίζοντας το νου και την καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου». 
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Αιχμαλωτίζοντας το νου και την καρδιά κατά τη διδασκαλία του 
ουράνιου τόξου 
Ηλίας Καλογήρου, Φυσικός, Υπεύθυνος Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών 
(Ε.Κ.Φ.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 

 
Εισαγωγή 
Πρόκειται για μια διδακτική ενότητα που είναι αφιερωμένη στην ανάλυση του φωτός από το νερό. 
Κατά τη παρουσίαση της ενότητας οι μαθητές συμμετέχουν διαδραστικά καθώς καλούνται να απα-
ντήσουν διάφορες ερωτήσεις, να διαλέξουν το κατάλληλο όργανο από μία σειρά οργάνων που έ-
χουν στη διάθεσή τους και να επινοήσουν διατάξεις για την επίτευξη των στόχων. 
Διάθλαση και ανάλυση του φωτός 
Δέσμη ακτίνων από ένα διασκόπιο (προβολέας slides) εισέρχεται σε ένα ορθό πρίσμα plexiglas 
τριγωνικής διατομής (εικόνα 1). Το φως αναλύεται και παίρνουμε μια έγχρωμη λωρίδα σε μια οθό-
νη. Όταν το φως αλλάζει μέσο διάδοσης υφίσταται διάθλαση. Το ίδιο συμβαίνει αν δημιουργήσουμε 
πρισματικό όγκο νερού βάζοντας ποσότητα νερού σε ένα δοχείο σχήματος ορθογωνίου παραλλη-
λεπιπέδου (εικόνα 2).  

 
Θέτοντας τον πρισματικό όγκο νερού μπροστά από το λευκό φως του προβολέα έχουμε και πάλι 
ανάλυση στα διάφορα χρώματα από τα οποία συντίθεται το φως. Όταν το φως αλλάζει μέσο διάδο-
σης υφίσταται διάθλαση. Το κάθε χρώμα διαθλάται σε διαφορετικό βαθμό κι έτσι τελικά έχουμε 
την ανάλυση. 
Πορεία της ακτίνας στο εσωτερικό της σταγόνας βροχής 
Επειδή η σταγόνα βροχής θεωρείται σφαιρική, η διατομή της που διέρχεται από το κέντρο θα είναι 
ένας κύκλος. Σ’ ένα τρυβλίο Πέτρι βάζουμε νερό (με μία σταγόνα γάλα) ή πηγμένη ζελατίνα. Ρί-
χνουμε μία δέσμη πράσινου φωτός από laser (βλ. εικόνα 3) και παρατηρούμε τη πορεία της μονο-
χρωματικής ακτίνας στο εσωτερικό και το εξωτερικό του τρυβλίου. Ό,τι συμβαίνει εκεί, συμβαίνει 
και στη πραγματική σταγόνα βροχής. 
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Δηλαδή έχουμε ανάκλαση της αρχικής δέσμης στο δοχείο πριν την είσοδο και διάθλαση κατά την 
είσοδο. Ακολούθως έχουμε μία εσωτερική ανάκλαση και δεύτερη διάθλαση στο σημείο αυτό (έξο-
δος μέρους του φωτός από το δοχείο). Τελικά παίρνουμε την εξερχόμενη ακτίνα μετά τη τρίτη 
διάθλαση. Για τη περίπτωση της σταγόνας βροχής αποδεικνύεται ότι η εξερχόμενη ακτίνα αντι-
στοιχεί σε ζωηρότερο φως για συνολική εκτροπή περίπου 138ο. 
Αυτή ακριβώς η εξερχόμενη ακτίνα λέγεται ακτίνα ουράνιου τόξου. 
Όταν έχουμε μία εσωτερική ανάκλαση τότε σχηματίζεται το πρωτεύον ουράνιο τόξο, ενώ για δύο 
εσωτερικές ανακλάσεις έχουμε το δευτερεύον ουράνιο τόξο . Στην εικόνα 4 έχουμε πετύχει 3 ε-
σωτερικές ανακλάσεις. 
Εξερχόμενο φως από σφαιρική ποσότητα νερού 
Αν σε μία σφαιρική γυάλινη φιάλη βάλουμε νερό και τη φωτίσουμε με τη λάμπα ενός διασκοπίου 
(προβολέας σλάϊντς) (βλ. εικόνα 5), τότε θα παρατηρήσουμε πάνω σε μία οθόνη ότι σχηματίζεται 
ένας έγχρωμος κύκλος με το κόκκινο χρώμα εξωτερικά και το ιώδες εσωτερικά (ενδιάμεσα τα υ-
πόλοιπα χρώματα της ίριδας). Η οθόνη πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στη φιάλη και τη πηγή 
φωτός. Η σφαιρική ποσότητα νερού παριστάνει τη σφαιρική σταγόνα βροχής. Αν απομακρύνουμε τη 
φιάλη από τη πηγή, παρατηρούμε ότι η ακτίνα του κύκλου μεγαλώνει. 

 
Από αυτό συμπεραίνουμε ότι όταν οι (παράλληλες) ηλιακές ακτίνες συναντούν τη σφαιρική σταγόνα 
βροχής τότε το φως αναλύεται και προκύπτει ένας έγχρωμος κώνος με το κόκκινο χρώμα εξωτε-
ρικά και το ιώδες εσωτερικά. 
Αυτό το φαινόμενο το έχουμε προσεγγίσει με μία μακέτα που φαίνεται στην εικόνα 6. Τα παράλλη-
λα ξύλινα καλαμάκια αναπαριστούν τις ηλιακές ακτίνες, η λευκή σφαίρα από φελιζόλ τη σφαιρική 
σταγόνα και οι έγχρωμοι κώνοι το φως που εξέρχεται. Για να βλέπει ένας παρατηρητής κόκκινη 
μια σταγόνα θα πρέπει μια κόκκινη ακτίνα (του κόκκινου κώνου) να εισέρχεται στο μάτι του. Αντί-
στοιχα θα ισχύουν για τα άλλα χρώματα. Όπως είπαμε προηγουμένως αυτή η ακτίνα λέγεται ακτί-
να ουράνιου τόξου. 
Γιατί το ουράνιο τόξο είναι τόξο (κύκλου); 
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Για να απαντήσουμε με εποπτικό τρόπο έχουμε φτιάξει τη μακέτα ακτίνων του ουράνιου τόξου 
(βλ. εικόνα 7). Το σιέλ φελιζόλ είναι λαβή και βάση συγκράτησης και δεν συμμετέχει στο φαινόμε-
νο. Η λευκή σφαίρα από φελιζόλ αναπαριστά τη σφαιρική σταγόνα βροχής, τα άσπρα καλαμάκια τις 
ηλιακές ακτίνες και το μεγαλύτερο από αυτά την ακτίνα που εισέρχεται στη σταγόνα και η οποία 
δίνει κατά την ανάλυση τις ακτίνες του ουράνιου τόξου. 
Τα έγχρωμα καλαμάκια αναπαριστούν τις ακτίνες του ουράνιου τόξου που εξέρχονται από τη στα-
γόνα. Σε μια άλλη κατασκευή ένα κομμάτι ξύλου αναπαριστά το έδαφος και πάνω σε αυτό έχουμε 
προσαρμόσει ένα κατακόρυφο κομμάτι plexiglas (βλ. εικόνα 8). 
Το plexiglas έχει ζωγραφισμένους μαύρους κύκλους που αναπαριστούν τις σταγόνες βροχής στην 
ατμόσφαιρα. Πάνω στο ξύλο είναι τοποθετημένο ένα ομοίωμα οφθαλμικού βολβού που παριστάνει 
τον παρατηρητή στο έδαφος. Αν η σταγόνα της μακέτας ακτίνων ακουμπήσει πάνω στο plexiglas 
και η κόκκινη ακτίνα εισέλθει στο μάτι, τότε μετακινώντας τη σταγόνα πάντα σε επαφή με το plex-
iglas (καθώς λόγω κατασκευής οι ηλιακές ακτίνες παραμένουν παράλληλες), βρίσκουμε ότι όλες οι 
σταγόνες που στέλνουν τις κόκκινες ακτίνες στο μάτι θα βρίσκονται πάνω σε κυκλικό τόξο. Το 
ίδιο για τα υπόλοιπα χρώματα (βλ. εικόνα 9 και 10). 

 
Ο δεύτερος οφθαλμικός βολβός (εικόνα 10) έχει προβλεφτεί για να δηλώνει τη παρουσία δεύτερου 
παρατηρητή, δίπλα στο πρώτο. Αν γίνει η ίδια εργασία στο μάτι του δεύτερου παρατηρητή με τη 
μακέτα ακτίνων, τότε διαπιστώνουμε ότι αυτός βλέπει άλλο ουράνιο τόξο. Έτσι βλέπουμε πάντα το 
«προσωπικό» μας ουράνιο τόξο! 
Το ουράνιο τόξο έχει «βάθος» 
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Επειδή η περιοχή της ατμόσφαιρας που περιέχει τις σταγόνες έχει κάποιο πλάτος, μπορούμε να 
θεωρήσουμε μεγάλο πλήθος παράλληλων κατακόρυφων επίπεδων που περιέχουν σταγόνες σαν 
αυτό της εικόνας 8. Κατά συνέπεια το ουράνιο τόξο έχει κάποιο βάθος. 
Όμως εμείς το βλέπουμε σαν μία επίπεδη έγχρωμη ζώνη διότι δεν υπάρχουν αντικείμενα στη πε-
ριοχή σχηματισμού του για να μας δώσουν την αίσθηση του βάθους. Σαν τέτοια αντικείμενα θα 
μπορούσαν να ήταν σύννεφα, σμήνος πουλιών ή δέντρα. 
Η επόμενη μακέτα που φαίνεται στην εικόνα 11 περιλαμβάνει 4 από αυτά τα επίπεδα σταγόνων για 
να αναπαρασταθεί το βάθος του ουράνιου τόξου. Επίσης υπάρχουν έγχρωμοι σπάγκοι που καταλή-
γουν στο μάτι του παρατηρητή και αναπαριστούν τις ακτίνες διαφόρων χρωμάτων που ξεκινάνε 
από τις σταγόνες και οι οποίες σχηματίζουν νέο διπλό κώνο που στη κορυφή του βρίσκεται το μά-
τι. Οι σταγόνες βροχής αναπαριστώνται από χάντρες και οι ηλιακές ακτίνες από 4 λευκούς σπά-
γκους παράλληλους προς το έδαφος (ήλιος στη δύση ή ανατολή). 
Ολόκληρη η μακέτα φαίνεται στην εικόνα 12 όπου διακρίνεται η αναπαράσταση του σύννεφου και 
του ήλιου. Εδώ φαίνεται ότι ο ήλιος, το μάτι και το κέντρο του ουράνιου τόξου είναι σε ευθεία και 
ότι το τόξο είναι ημικύκλιο όταν ο ήλιος είναι στην ανατολή ή τη δύση. Στη κατασκευή έχει προ-
βλεφτεί η δυνατότητα να ανέλθει ο ήλιος για να φανεί ότι τότε το ουράνιο τόξο θα είναι μικρότερο. 
Επίσης έχει σχεδιαστεί ολόκληρος ο κύκλος του ουράνιου τόξου για να δηλωθεί ότι αν δεν υπάρ-
χει «έδαφος» (παρατήρηση από ύψωμα ή από αεροπλάνο), τότε θα βλέπουμε ολόκληρο κύκλο. 

 
Βιβλιογραφία 
1. Paul G. Hewitt: Οι έννοιες της Φυσικής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2004 
2. Περιοδικό The Physics Teacher (μηνιαία έκδοση της American Association Physics Teacher, 
AAPT) 
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Υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία και η τρύπα του όζοντος  
Αντώνης Ντάνης, Χημικός, Υπεύθυνος Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) 
Μουζακίου  
 
Το όζον και το υπεριώδες «φως» 
Το υπεριώδες «φως» δεν είναι φως αφού η υπεριώδης ακτινοβολία μπλοκάρεται από τον φακό του 
ανθρώπινου ματιού. Λέγεται ότι κάποιοι άνθρωποι, που έχουν κάνει εγχείρηση καταρράκτη μπο-
ρούν να δουν το υπεριώδες, ενώ υπάρχουν θηλαστικά και άλλα ζώα που μπορούν να δουν μέσω 
της υπεριώδους ακτινοβολίας. 
Το όζον έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την υπεριώδη ακτινοβολία και αυτή μια ιδιαίτερη σχέση με τη 
ζωή. Η λεγόμενη «τρύπα του όζοντος» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλή-
ματα και σχετίζεται με την επίδραση της ανθρώπινης κοινωνίας στη φύση. Για την κατανόηση αυ-
τού του φαινομένου είναι απαραίτητες γνώσεις πάνω στη δομή της ατμόσφαιρας, των ιδιοτήτων 
του όζοντος, της φύσης και του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας, των επιδράσεων των υπερι-
ωδών ακτίνων στους ζωντανούς οργανισμούς και τους ανθρώπους, τις ουσίες που καταστρέφουν 
το όζον, αλλά και την εξελικτική ιστορία του προκειμένου να βγουν συμπεράσματα για την αντιμε-
τώπισή του.  
Η ατμόσφαιρα 
Με τον όρο ατμόσφαιρα εννοούμε τα αέρια που περιβάλλουν την 
γη και συμμετέχουν στην κίνησή της. Δεξιά βλέπουμε μια εικόνα 
που δείχνει τα στρώματα στα οποία χωρίζεται η ατμόσφαιρα.  
Για την περίπτωσή μας ενδιαφέρει η τροπόσφαιρα, μέσα στην ο-
ποία συμβαίνουν τα καιρικά φαινόμενα και η στρατόσφαιρα μέσα 
στην οποία παράγεται και συγκεντρώνεται το όζον το οποίο φιλ-
τράρει την ηλιακή ακτινοβολία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες του ηλίου που είναι καταστρεπτι-
κές για τη ζωή. Το στρώμα του όζοντος που υπάρχει μέσα στη στρατόσφαιρα ονομάζεται οζονό-
σφαιρα και απεικονίζεται με την πράσινη λωρίδα στη πάνω απεικόνιση. Στην ατμόσφαιρα υπάρχουν 
διάφορα αέρια. Αυτά που βρίσκονται σε μεγαλύτερη αναλογία είναι το άζωτο (78%) και το οξυγόνο 
(21%). Υπάρχουν βέβαια και άλλα αέρια που βρίσκονται σε μικρή αναλογία (αργό, υδρατμοί, διοξεί-
διο του άνθρακα, μεθάνιο, οξείδια του αζώτου κ.ά.). 
Το όζον. Ο δόκτωρ Τζέκυλ και ο Μίστερ Χάυντ 
Το όζον είναι ένα αέριο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα και το μόριό του αποτελείται από τρία άτομα 
οξυγόνου. Στην τροπόσφαιρα είναι από τα κύρια συστατικά του φωτοχημικού νέφους και προκαλεί 
κακό στην υγεία μας (Μίστερ Χάυντ). Παράγεται με τη συμμετοχή οξειδίων του αζώτου, οργανι-
κών ουσιών που προέρχονται από καύση ορυκτών καυσίμων αλλά και της επίδρασης της ηλιακής 
ακτινοβολίας. Το όζον αντιδρά με τις μεμβράνες των πνευμόνων και οφθαλμών και προκαλεί προ-
βλήματα όπως: αναπνευστικά (μείωση του χρόνου ανάσας, βήχα, συμβάλλει στο άσθμα, προκαλεί 
πονοκέφαλο και ναυτία), αλλεργικές αντιδράσεις, μειωμένες αθλητικές επιδόσεις.  
Στη στρατόσφαιρα (Δόκτωρ Τζέκυλ) προφυλάσσει την υγεία μας αλλά και των ζωντανών οργανι-
σμών από τις βλαπτικές, υπεριώδεις, ηλιακές ακτίνες. Παράγεται από την διάσπαση των μορίων 
του οξυγόνου από την υπεριώδη ακτινοβολία. 
Οι κατηγορίες της υπεριώδους ακτινοβολίας (Ultraviolet, UV) 

  

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


Εισηγήσεις – Αίθουσα Π.Ε.Δ. Καρδίτσας και Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 141 

Στις παραπάνω φωτογραφίες βλέπουμε την απεικόνιση του φάσματος όλης της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας (αριστερά) και την απεικόνιση της υπεριώδους ακτινοβολίας που ανάλογα με το μή-
κος κύματος (σε νανόμετρα nm) και των αποτελεσμάτων της χωρίζεται σε UVA, UVB, UVC. Κάτω 
βλέπουμε την επίδραση των υπεριωδών ακτίνων. Μέσα στις πληροφορίες που δίνουν οι διάφορες 

μετεωρολογικές υπηρεσίες εί-
ναι και οι προγνώσεις ακτινο-
βολίας UV, ενώ κάποιες συνή-
θεις συμβουλές προστασίας 
είναι οι παρακάτω: 
Σκιά μεταξύ 10-4 μμ. Αποφυγή 
καψίματος. Ρούχα, πλατύγυρο 
καπέλο, γυαλιά. Αντηλιακό ευ-
ρέος φάσματος (UVA/UVB) 15 
και πάνω. Νεογέννητα μακριά 
από ήλιο.  
 

Οι χλωροφθοράνθρακες καταστρέφουν το όζον 
Οι χλωροφθοράνθρακες είναι οργανικές ουσίες που περιέχουν στο μόριό τους άνθρακα, χλώριο 
και φθόριο. Ανακαλύφτηκαν το 1928 και σταδιακά η παραγωγή τους αυξήθηκε καθώς χρησιμοποι-
ήθηκαν για ψυκτικά και προωθητικά αέρια, εισπνευ-
στήρες, διάφορα spray, διαλύτες, υλικά μόνωσης κτλ. 
Μόλις το 1974 ανακαλύφτηκε η καταστρεπτική τους 
επίδραση στο στρατοσφαιρικό όζον, και το 1985 α-
νακαλύφτηκε η τρύπα του όζοντος (μείωση πυκνότη-
τας και πάχους οζονόσφαιρας) στην Ανταρκτική. Το 
1987 υπογράφτηκε η συνθήκη του Μόντρεαλ, και 
έγινε μια πρώτη συντονισμένη προσπάθεια με μέτρα 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η τρύπα του 
όζοντος θα αρχίσει να αποκαθίσταται από το 2060 σύμφωνα με κάποιες προβλέψεις. 
Λύσεις με λιγότερα προβλήματα 
Η αντικατάσταση των χλωροφθορανθράκων έγινε με φθοράνθρακες και υδροχλωροφθοράνθρακες 
που έχουν τις ίδιες χρήσεις αλλά αντιδρούν στην τροπόσφαιρα προτού ανέβουν στην στρατόσφαιρα 
κι έτσι η καταστροφή του όζοντος είναι μικρότερη. Επίσης οι νέες αυτές ουσίες συνεισφέρουν στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Το ίδιο συστημικό λάθος 
Τα εντομοκτόνα, τα λιπάσματα, τα μεταλλαγμένα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του όζο-
ντος και άλλα έχουν το εξής κοινό. Νέες ουσίες εισάγονται στη ζωή μας δίνοντας μια ώθηση στην 
παραγωγή και λύνοντας μερικά προβλήματα. Μετά από πολύ καιρό σχετικά ανακαλύπτουμε ότι οι 
νέες λύσεις δημιούργησαν νέα προβλήματα, μερικές φορές πολύ σοβαρά, που η κοινωνία και η επι-
στήμη θα έπρεπε να είχε προλάβει, ενώ και η επίλυση των νέων προβλημάτων καθυστερεί επειδή 
υπεισέρχονται οικονομικοί παράγοντες. Προφανώς ένα λάθος όταν επαναλαμβάνεται αρκετές φο-
ρές, δεν είναι τυχαίο. Σε μια εποχή που φαίνονται και ξεπερνιούνται τα όρια του φυσικού περιβάλ-
λοντος, το κυνήγι του αλόγιστου κέρδους, οδηγεί στο δανεισμό του μέλλοντος αλλά και του παρό-
ντος με υποθήκη τη ζωή και τον άνθρωπο. Η αναστροφή αυτής της κατάστασης, πρέπει να ξεκινή-
σει με αναγνώριση των λαθών και συντονισμένες προσπάθειες των ανθρώπων, φορέων, κρατών 
και κοινωνιών, με πολλά και ποικίλα μέσα ανάμεσα στα οποία σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση 
για το περιβάλλον και την αειφορία. 
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Ηλιακή ακτινοβολία και το φαινόμενο του θερμοκηπίου  
Άγγελος Κορκής, Χημικός MSc, Συνεργάτης Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών 
(Ε.Κ.Φ.Ε.) Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων 
 
Παγκόσμια κλιματική αλλαγή – Η γη ως θερμοκήπιο 
Διαδικασίες θέρμανσης 
Σε παγκόσμια κλίμακα, οι υδρατμοί, το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), και άλλα αέρια στην ατμό-
σφαιρα, διαδραματίζουν έναν ρόλο ανάλογο με εκείνο των τζαμιών που τοποθετούνται σε ένα θερ-
μοκήπιο. Ως εκ τούτου, ονομάζονται αέρια του θερμοκηπίου (greenhouse gases, GHGs). Η ενέρ-
γεια του ορατού φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας διέρχεται διαμέσου της ατμόσφαιρας, απορ-
ροφάται από τη γη και μετατρέπεται σε θερμότητα στην επιφάνεια της γης. Η θερμότητα (με τη 
μορφή ενέργειας υπέρυθρης ακτινοβολίας) εκπέμπεται πίσω και προς τα πάνω διαμέσου της α-
τμόσφαιρας και προς το διάστημα. Τα αέρια του θερμοκηπίου που είναι φυσιολογικά προϊόντα στην 
τροπόσφαιρα, απορροφούν μέρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας και την εκπέμπουν ξανά πίσω προς 
την επιφάνεια της γης. Άλλα αέρια όπως το άζωτο (N2) και το οξυγόνο (Ο2) στην τροπόσφαιρα 
δεν απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία και δεν συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1827 από τον Γάλλο επιστήμο-
να Jean-Baptiste Fourier και σήμερα θεωρείται πια αποδεδειγμένο. Τα αέρια του θερμοκηπίου 
λειτουργούν σαν μια κουβέρτα, μονώνοντας τη γη και καθυστερώντας την απώλεια ενέργειας προς 
το διάστημα. Χωρίς αυτή την μόνωση, οι μέσες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της γης θα ήταν πε-
ρίπου -19ºC αντί για +14ºC και η ζωή όπως τη γνωρίζουμε θα ήταν αδύνατη. Επομένως, το παγκό-
σμιο κλίμα εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις των αερίων θερμοκηπίου της γης. Αν αυτές οι συγκε-
ντρώσεις αυξηθούν ή μειωθούν σημαντικά, η επιρροή τους ως παράγοντες θετικής επίδρασης θα 
αλλάξει και συνεπώς θα αλλάξει και το κλίμα της γης. 
Διαδικασίες ψύξης 
Η ατμόσφαιρα της γης υπόκειται επίσης και σε αρνητικούς παράγοντες επίδρασης. Τα σύννεφα 
π.χ. έχουν τόσο θετική όσο και αρνητική επίδραση. Αφενός απορροφούν υπέρυθρη ακτινοβολία ως 
υδρατμοί και αφετέρου καλύπτουν το 50% της επιφάνειας της γης και αντανακλούν το 21% περί-
που της ηλιακής ακτινοβολίας στο διάστημα πριν αυτή φτάσει στο έδαφος. Συνολικά, η ισχύουσα 
καθαρή επίδραση των σύννεφων κρίνεται ότι είναι ελαφρώς αρνητική (negative forcing). Η ικανό-
τητα του πλανήτη να αντανακλά ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας ονομάζεται ανακλαστικότητα 
του πλανήτη (planetary albedo) και συμβάλλει στην γενική ψύξη προλαμβάνοντας ένα συγκεκριμέ-
νο ποσό θέρμανσης σε πρώτο στάδιο. 
Η ηφαιστειακή δραστηριότητα συμβάλει και αυτή στην ανακλαστικότητα του πλανήτη και μπορεί να 
οδηγήσει στην ψύξη του. Όταν έγινε η έκρηξη του ηφαιστείου Pinatubo στις Φιλιππίνες το 1991, 
περίπου 20 εκατομμύρια τόνοι από σωματίδια και αερολύματα εισήχθησαν στην ατμόσφαιρα και 
συντέλεσαν σε μια σημαντική πτώση της παγκόσμιας θερμοκρασίας καθώς μέρος της ακτινοβολίας 
ανακλάστηκε και διαχύθηκε μακριά. Αυτή η παγκόσμια ψύξη διήρκεσε μέχρι που τα ηφαιστειακά 
συντρίμματα απομακρύνθηκαν τελικά από την ατμόσφαιρα μετά από μερικά χρόνια, μέσω της χημι-
κής μετατροπής και της απόθεσης. 
Οι μετεωρολόγοι έχουν ανακαλύψει ότι τα ανθρωπογενή θειικά αερολύματα (προερχόμενα από πη-
γές ρύπανσης σε επίπεδο εδάφους), διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην εκτροπή κάποιου 
ποσού θερμότητας στο διάστημα. Το διοξείδιο του θείου που παράγεται από βιομηχανικές δραστη-
ριότητες εισέρχεται στην ατμόσφαιρα και αντιδρά με χημικές ενώσεις, σχηματίζοντας έτσι ένα υ-
ψηλού επιπέδου αερόλυμα: μια άχλη (αραιά ομίχλη) θειικών ενώσεων. Αυτή η άχλη ανακλά και 
σκεδάζει μέρος του ηλιακού φωτός και συνεισφέρει στη δημιουργία των νεφών, αυξάνοντας έτσι 
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την ανακλαστικότητα του πλανήτη. Ο μέσος χρόνος παραμονής των θειικών ενώσεων που σχημα-
τίζουν το αερόλυμα είναι περίπου μια εβδομάδα, οπότε το αερόλυμα δεν αυξάνεται με την πάροδο 
του χρόνου όπως συμβαίνει με τα αέρια του θερμοκηπίου. Ωστόσο, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι 
ανθρωπογενούς προέλευσης θειικές ενώσεις είναι διπλάσιες ή και παραπάνω από εκείνες που 
προέρχονται από φυσικές πηγές, η επίδρασή τους είναι σημαντική και διαρκής. Οι μετεωρολόγοι 
εκτιμούν ότι η ψυκτική επίδραση των ρύπων αυτών έχει εξουδετερώσει περίπου 20-30% της πα-
γκόσμιας θέρμανσης τα τελευταία χρόνια. Νεότερες ανακαλύψεις δείχνουν ότι τα αερολύματα των 
θειικών ενώσεων και άλλων ρύπων μπορούν να αποτρέψουν τις κατακρημνίσεις από το να συμ-
βούν μέσα στα σύννεφα, ενισχύοντας την επίδραση που έχουν στο κλίμα. 
Η αραίωση του στρατοσφαιρικού στρώματος του όζοντος από ανθρωπογενείς πηγές έχει οδηγήσει 
στην ψύξη της κατώτερης στρατόσφαιρας. Με τη σειρά της, αυτή η ψύξη αντισταθμίζει περίπου 
20% της παρατηρούμενης θετικής επίδρασης (positive forcing) που οφείλεται στις αυξήσεις από 
τη συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. 
Συνεπώς, οι παγκόσμιες ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες είναι μια ισορροπία μεταξύ θετικών και αρ-
νητικών ωθήσεων (positive and negative forcing) από φυσικές αιτίες (ηφαίστεια, σύννεφα, αέρια 
θερμοκηπίου φυσικής προέλευσης, ηλιακή ακτινοβολία) και ανθρωπογενείς αιτίες (αερολύματα 
θειικών ενώσεων, κάπνα, εξάντληση του στρατοσφαιρικού όζοντος, αύξηση στα αέρια του θερμο-
κηπίου). Η τελική καθαρή επίδραση ποικίλει ανάλογα την τοποθεσία. Η πολυπλοκότητα αυτή, του 
συστήματος ρύθμισης του κλίματος δυσκολεύει τον προσδιορισμό της επίδρασης του καθενός από 
τους παράγοντες και συντελεί στη μεγάλη αβεβαιότητα των προβλέψεών μας, για την μελλοντική 
κλιματική αλλαγή. 

 

 
 
 
Εικόνα 1 :  Διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης 
του πλανήτη. Στην εικόνα παρουσιάζονται οι 
κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το πα-
γκόσμιο κλίμα. Τα αέρια του θερμοκηπίου έχουν 
θετική επίδραση, ενώ τα αεροζόλ θείου αρνητι-
κή. 
 
 

Κύκλοι του Milankovitch και ηλιακές κηλίδες 
Η τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο δεν είναι σταθερή, αντίθετα μεταβάλλεται με το χρόνο. Οι 
μεταβολές αυτές, που είναι δυνατό να υπολογιστούν με ακρίβεια με προβολές τόσο προς το πα-
ρελθόν, όσο και προς το μέλλον, συσχετίστηκαν για πρώτη φορά με το κλίμα της γης το 1930, από 
τον αστρονόμο Mulitin Milankovitch και έκτοτε είναι γνωστές ως κύκλοι του Milankovitch. Οι με-
ταβολές της τροχιάς της γης επηρεάζουν την ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στη γη, 
την κατανομή της γεωγραφικά και εποχιακά και θεωρείται ότι σχετίζονται με την εμφάνιση των 
Περιόδων των Παγετώνων. 
Οι μεταβολές στην τροχιά της γης (εικ. 2) είναι περιοδικές και οφείλονται σε τρεις παράγοντες: 
- στη μεταβολή της τροχιάς της γης από ελλειπτική σε σχεδόν κυκλική, σε περίοδο 100.000 χρό-
νων (eccentricity),  
- στη μεταβολή της κλίσης του άξονα περιστροφής της γης, μεταξύ 21,5ο και 24,5ο, σε περίοδο 
41.000 χρόνων (obliquity) και τέλος  
- στη μετάπτωση του άξονα της γης, σε περίοδο 23.000 χρόνων (precession).  
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Αναλύσεις των εκτιμώμενων 
θερμοκρασιών του πλανήτη κατά 
το παρελθόν, δείχνουν μια σημα-
ντική συσχέτιση στην περιοδικό-
τητα των παγετωνικών περιόδων 
με τις προβλέψεις βάσει των κύ-
κλων του Milankovitch. Παρόλο 
που οι μεταβολές στην τροχιά 
της γης γύρω από τον ήλιο, επι-
φέρουν μεταβολή μόλις κατά 
0,1% στη συνολική ποσότητα ηλι-
ακής ακτινοβολίας που φτάνει 
στα ανώτερα στρώματα της α-
τμόσφαιρας, οι επιπτώσεις στους 

μηχανισμούς κατανομής της θερμότητας μέσω αέριων και ωκεάνιων ρευμάτων, μπορεί να είναι 
τόσο σημαντικές, που τελικά να οδηγήσουν σε παγκόσμια κλιματική αλλαγή. 
Ένας άλλος παράγοντας που σχετίζεται με την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στα ανώτερα 
στρώματα της ατμόσφαιρας, είναι αυτός της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από τον ήλιο. Ορισμένες 
περιοχές του ήλιου εκπέμπουν μεγαλύτερα ποσά ακτινοβολίας, γεγονός που λόγω της περιστρο-
φής του ήλιου γύρω από τον άξονά του, επιφέρει μεταβολές της τάξης του 0,2% στην ηλιακή ακτι-
νοβολία που φτάνει στη γη. Ωστόσο, οι μεταβολές αυτές γίνονται σε μικρό χρονικό διάστημα (κάθε 
27 μέρες) και εκτιμάται πως δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο κλίμα της γης. 
Σημαντική είναι ωστόσο, η επίδραση των ηλιακών κηλίδων που έχουν περίοδο 11 ετών και που 
ανακαλύφθηκαν το 1843 από τον ερασιτέχνη αστρονόμο Heinrich Schwabe (εικ. 3). Κατά την 
διάρκεια έντονης μαγνητικής δραστηριότητας στον ήλιο, δημιουργούνται στην επιφάνειά του, περι-
οχές με μειωμένη ικανότητα ακτινοβολίας – οι λεγόμενες ηλιακές κηλίδες (sunspots) – και περιο-
χές αυξημένης ακτινοβολίας (faculae). Η επίδραση του φαινομένου αυτού έχει σαν αποτέλεσμα 
την αύξηση της εκπεμπόμενης ηλιακής ακτινοβολίας κατά τις περιόδους που δημιουργούνται πολ-
λές ηλιακές κηλίδες. Αυξημένη ακτινοβολία λόγω των ηλιακών κηλίδων παρατηρήθηκαν τις περιό-
δους 1971-1981, 1989-1991 και το 2000. Η μεταβολή της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στη γη 
λόγω των κύκλων του Schwabe, είναι της τάξης του 0,1%, μεταβολή που είναι ωστόσο ικανή να 
επιφέρει αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 0,2 oC. 

Οι παραπάνω συσχετίσεις δεν παρέ-
χουν πλήρη εξήγηση των μεταβολών 
της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 
το παρελθόν. Υπάρχουν αυξανόμενες 
ενδείξεις ότι σχετικά δραματικές και 
απότομες αλλαγές στην κυκλοφορία 
των ωκεανών και της ατμόσφαιρας, 
είναι δυνατό να παίζουν σημαντικό 
ρόλο σε αυτές τις μεταβολές. Φυτο-
πλαγκτόν κοντά στην επιφάνεια των 
ωκεανών απομακρύνει CO2 κατά τη 
φωτοσύνθεση. Καθώς οι ωκεανοί ανα-
κυκλοφορούν και οργανική ύλη καθι-
ζάνει στα βάθη των ωκεανών, άνθρα-

κας μεταφέρεται από την επιφάνεια, στον πυθμένα. Στη διάρκεια παγετώνων, αυτή η «βιολογική 

 
Εικόνα 2:  Μεταβολές στην τροχιά της γης 

 
Εικόνα 3:  Μέσος ετήσιος αριθμός ηλιακών κηλίδων 
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αντλία» φαίνεται ότι είναι πιο αποδοτική γιατί περισσότερο CO2 απομακρύνεται από την ατμόσφαι-
ρα. Όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα αέριο που εμπλέκεται στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου και συμμετέχει στον καθορισμό της θερμοκρασίας του πλανήτη. Έτσι, 
μεταβολές στη συγκέντρωσή του, είναι δυνατό να σχετίζονται με τις παρατηρούμενες μεταβολές 
θερμοκρασίας. Προφανώς, το σύστημα κυκλοφορίας ωκεανών-ατμόσφαιρας, υπόκειται σε απότο-
μες μετατροπές μεταξύ δύο σταθερών καταστάσεων. Αυτές οι μετατροπές μπορούν να επηρεά-
σουν τον τρόπο με τον οποίο η θερμότητα κατανέμεται στον πλανήτη, καθώς και τις συγκεντρώ-
σεις του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Συνδυαζόμενες με μεταβολές στο ποσοστό ηλι-
ακής ενέργειας που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης, λόγω αλλαγών στην τροχιά της, αυτές οι 
μετατροπές της κυκλοφορίας των ωκεανών, παρέχουν μια εξήγηση για τους κύκλους των παγετώ-
νων που έχουν παρατηρηθεί. 
Τα αέρια του θερμοκηπίου 
Οι υδρατμοί, το μεθάνιο (CH4), το υποξείδιο του αζώτου (N2O), το όζον (O3) και οι 
χλωροφθοράνθρακες (CFCs) απορροφούν υπέρυθρη ακτινοβολία και συνεισφέρουν στην μονωτική 
επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) (πίνακας 1). Οι συγκεντρώσεις των αερίων αυτών αυ-
ξάνονται λόγω ανθρωπογενών εκπομπών και εντείνουν την ανησυχία ότι η μελλοντική θέρμανση 
θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που εκτιμάται ότι θα οφειλόταν αποκλειστικά στο 
διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 

Πίνακας 1 Ανθρωπογενή Αέρια του Θερμοκηπίου στην Ατμόσφαιρα 

Αέριο Μέση συγκέντρωση πριν 
από 100 έτη (ppb) 1 

Κατά προσέγγιση σημε-
ρινή συγκέντρωση (ppb) 

Μέσος χρόνος παρα-
μονής στην ατμό-
σφαιρα (έτη) 

Διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2)  290.000 370.000 100 

Μεθάνιο (CH4)  900 1700 12 
Υποξείδιο του αζώτου 
(N2O)  285 310 120 

Χλωροφθοράνθρακες 
και αλογονάνθρακες  0 3 60-100 

[1] parts per billion (μέρη στο δισεκατομμύριο π.χ. 1mg/tn ή 1ml/m3) 
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
Πριν από 100 και πλέον χρόνια, ο Σουηδός επιστήμονας Svante Arrhenius υποστήριξε ότι οι δια-
φορές στη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, θα μπορούσαν να ε-
πηρεάσουν το ενεργειακό ισοζύγιο της γης. Ο Arrhenius θεώρησε ότι, με τον καιρό, η καύση των 
ορυκτών καυσίμων μπορεί να αλλάξει την ατμοσφαιρική συγκέντρωση CO2, αν και πίστευε ότι αυτό 
θα χρειαζόταν αιώνες πριν η θέρμανση λόγω της αύξησης της συγκέντρωσης του CO2 θα γινόταν 
αντιληπτή. Δεν ανησυχούσε για τις επιδράσεις αυτής της θέρμανσης, θεωρώντας ότι μια τέτοια 
αύξηση θα ήταν ωφέλιμη. (Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ζούσε στην Σουηδία!) 
Το 1958, ο Charles Keeling ξεκίνησε να μετράει τα επίπεδα του CO2 στην Mauna Loa της Χαβάης. 
Οι μετρήσεις καταγράφονταν σε συνεχή βάση και αποκάλυψαν μια εντυπωσιακή αύξηση στα ατμο-
σφαιρικά επίπεδα του συγκεκριμένου αερίου (εικ. 4). Οι συγκεντρώσεις του CO2 αυξήθηκαν εκθε-
τικά μέχρι την ενεργειακή κρίση στα μέσα τις δεκαετίας του 1970 και από τότε αυξάνονται περί-
που γραμμικά. Στις αρχές του 2004, τα ατμοσφαιρικά επίπεδα CO2 ήταν 35% υψηλότερα από ε-
κείνα πριν τη βιομηχανική επανάσταση και τα υψηλότερα που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 
400.000 χρόνια. Έτσι, η μόνωση της γης εντείνεται και όπως είναι λογικό συμβάλλει στη θέρμαν-
ση του πλανήτη. 
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Εικόνα 4:  Η αύξηση της συγκέντρωσης του δι-
οξειδίου του άνθρακα (σε ppm) από το 1958 
έως το 2000 

 

Οι επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα έχει αυτή η θέρμανση του πλανήτη είναι ιδιαίτερα σημαντικές. 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται επιγραμματικά τα συμπεράσματα του 2000 U.S. Climate 
Change Assessment για τις ΗΠΑ 

Πίνακας 2 Συμπεράσματα του 2000 U.S. Climate Change Assessment 
Αύξηση της θερμο-
κρασίας 

Η θερμοκρασία στις ΗΠΑ θα αυξηθεί μεταξύ 3–6 οC έως το 2100. Οι καύ-
σωνες θα γίνουν πιο έντονοι και πιο συχνοί στις αστικές περιοχές. 

Διαφορετικές περι-
φερειακές επιπτώ-
σεις  

Οι αλλαγές στη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις θα διαφέρουν από περι-
οχή σε περιοχή. Η συχνότητα έντονων, καταρρακτωδών βροχοπτώσεων θα 
αυξηθεί και ορισμένες περιοχές θα γίνουν πιο ξηρές.  

Ευάλωτα οικοσυστή-
ματα 

Πολλά από τα οικοσυστήματα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα βάσει των εκτιμώμε-
νων κλιματικών αλλαγών. Οι αλπικές τούνδρες μπορεί να εξαφανιστούν, οι 
κοραλλιογενείς ύφαλοι απειλούνται από την ανύψωση της στάθμης της θά-
λασσας, ενώ ορισμένα νησιά –ατόλες θα εξαφανιστούν. Πολλά προϊόντα και 
υπηρεσίες που μας παρέχονται από τα οικοσυστήματα θα επηρεαστούν ή θα 
χαθούν.  

Εκτεταμένα προβλή-
ματα στον υδρολογι-
κό κύκλο 

Αναμένεται να αυξηθούν οι ξηρασίες και οι πλημμύρες ενώ η ποιότητα νερού 
θα μειωθεί σημαντικά σε πολλές περιοχές.  

Γεωργία  
Η αλλαγή του κλίματος αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στον τομέα της 
γεωργίας. Η παραγωγή στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί κατά το πρώτο μι-
σό του 21ου αιώνα αν και η αύξηση δεν θα είναι χωρικά ομοιόμορφη. 

Δασικές εκτάσεις 

Ο ρυθμός αύξησης των δασών μπορεί να αυξηθεί τις πρώτες δεκαετίες αλλά 
αναμένονται σημαντικές αλλαγές στην σύσταση των φυτοκοινωνιών. Οι πυρ-
καγιές και τα παράσιτα υπολογίζεται ότι θα επιφέρουν μεγαλύτερη κατα-
στροφή από τον ρυθμό αύξησης.  

Παράκτιες Περιοχές 
Η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και η αυξημένη ένταση καταιγίδων 
και τυφώνων θα καταστρέψουν μεγάλο μέρος της υποδομής των παράκτιων 
περιοχών.  

Αβεβαιότητα  
Η πολυπλοκότητα του συστήματος ρύθμισης του κλίματος αυξάνει την αβε-
βαιότητα των προβλέψεων, γεγονός που δυσχεραίνει τον σχεδιασμό και ε-
φαρμογή πολιτικών πρόληψης. 

Προσεκτικοί υπολογισμοί δείχνουν ότι εάν όλο το CO2 που προέρχεται από την καύση ορυκτών 
καυσίμων συσσωρευόταν στην ατμόσφαιρα, η συγκέντρωση θα αυξανόταν κατά τουλάχιστον 3 ppm 
ανά έτος και όχι κατά 1.9 ppm ή λιγότερο ανά έτος όπως απεικονίζεται στην εικόνα 4. Συνεπώς, 
πρέπει να υπάρχουν «δεξαμενές» άνθρακα που απορροφούν το CO2, αποτρέποντάς το από το να 
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συσσωρεύεται με πιο γρήγορο ρυθμό στην ατμόσφαιρα. Σήμερα είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι ωκε-
ανοί λειτουργούν σαν μια δεξαμενή για ένα μεγάλο μέρος του εκπεμπόμενου CO2. Ένα μέρος της 
απορρόφησης οφείλεται στη δέσμευση του CO2 από το φυτοπλαγκτόν (μέσω της φωτοσύνθεσης) 
και την επακόλουθη καταβύθιση του τελευταίου, ενώ το υπόλοιπο είναι συνέπεια του μη κορεσμού 
του θαλασσινού νερού σε CO2. Ωστόσο, η ικανότητα των ωκεανών να απορροφούν CO2 είναι περι-
ορισμένη.  
Παράλληλα με τους ωκεανούς και τα χερσαία οικοσυστήματα λειτουργούν ως δεξαμενές CO2. Συ-
νεπώς τα χερσαία οικοσυστήματα, και ιδιαίτερα τα δάση έχουν μεγάλη αξία και εξαιτίας της ικανό-
τητάς τους να δεσμεύουν και να απομονώνουν τον άνθρακα (το CO2, μέσω της φωτοσύνθεσης). 
Άλλα αέρια θερμοκηπίου 
Οι υδρατμοί φαίνεται να είναι ένας κύριος παράγοντας σε αυτό που έχει ονομαστεί «έντονο φαινό-
μενο του θερμοκηπίου - supergreenhouse effect» στον τροπικό ειρηνικό ωκεανό. Καθώς παγι-
δεύουν ενέργεια που έχει ακτινοβοληθεί πίσω στην ατμόσφαιρα, οι υδρατμοί συνεισφέρουν σημα-
ντικά στη θέρμανση της επιφάνειας του ωκεανού και της κατώτερης ατμόσφαιρας στον τροπικό 
ειρηνικό. Αυτό σημαίνει ότι, εάν οι θερμοκρασίες πάνω από τη χέρσο και τον ωκεανό ανέβουν, θα 
αυξηθεί η εξάτμιση και ταυτόχρονα και η συγκέντρωση των υδρατμών, προκαλώντας με τη σειρά 
της ακόμη περισσότερη θέρμανση. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται θετική ανάδραση (positive 
feedback) και είναι ένα από τα περισσότερο ανησυχητικά χαρακτηριστικά της μελλοντικής θέρ-
μανσης, αφού αυξάνει την ευαισθησία του κλίματος σε αυξημένες συγκεντρώσεις αερίων του θερ-
μοκηπίου ανθρωπογενούς προέλευσης. 
Το μεθάνιο (CH4), το τρίτο σημαντικότερο αέριο θερμοκηπίου, είναι προϊόν αναερόβιων μικροβια-
κών αντιδράσεων. Οι κύριες φυσικές πηγές του αερίου είναι οι υγρότοποι, ο άνθρωπος, τα ζώα, η 
κοπριά (το μεθάνιο παράγεται στο πεπτικό σύστημα) ενώ οι ανθρωπογενείς πηγές συμπεριλαμβά-
νουν την κτηνοτροφία, τους χώρους ταφής απορριμμάτων, τα ορυχεία κάρβουνου, την παραγωγή 
και μεταφορά φυσικού αερίου και την καλλιέργεια ρυζιού. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να ληφθεί υπό-
ψη ότι το μεθάνιο καταστρέφεται σταδιακά σε αντιδράσεις με άλλα αέρια στην ατμόσφαιρα, σχετικά 
γρήγορα. 
Το υποξείδιο του αζώτου (N2O) αποτελεί ένα άλλο αέριο του θερμοκηπίου. Τα επίπεδα του υπο-
ξειδίου του αζώτου έχουν αυξηθεί περίπου 15% στη διάρκεια των τελευταίων 200 ετών και συνε-
χώς ανεβαίνουν. Πηγές του αερίου περιλαμβάνουν τη γεωργία και την καύση της βιομάζας, ενώ 
μικρότερες ποσότητες προέρχονται από την καύση των ορυκτών καυσίμων. Η συσσώρευση του 
υποξειδίου του αζώτου είναι ιδιαίτερα ανεπιθύμητη, επειδή ο μεγάλος χρόνος παραμονής του (114 
έτη) δεν είναι μόνο προβληματικός για την τροπόσφαιρα, όπου συμβάλει στη θέρμανση του πλανή-
τη, αλλά επίσης και για τη στρατόσφαιρα, όπου συντελεί στην καταστροφή του όζοντος. 
Αν και το όζον στην τροπόσφαιρα έχει μικρή διάρκεια ζωής, είναι ένα δραστικό αέριο του θερμο-
κηπίου. Οι κύριες πηγές του όζοντος είναι ανθρωπογενείς, μέσω της επενέργειας του ηλιακού 
φωτός πάνω σε ρύπους που βρίσκονται στην τροπόσφαιρα, ενώ ένα μέρος του όζοντος προέρχεται 
και από τη στρατόσφαιρα. Κύριες πηγές τροποσφαιρικού όζοντος ανθρωπογενούς προέλευσης εί-
ναι η κυκλοφορία των οχημάτων, οι πυρκαγιές των δασών καθώς επίσης τα γεωργοκτηνοτροφικά 
απόβλητα.  
Μία ακόμη ομάδα αερίων του θερμοκηπίου είναι οι αλογονάνθρακες ή αλογονομένοι υδρογονάν-
θρακες. Οι εκπομπές αλογονανθράκων είναι αποκλειστικά ανθρωπογενούς προέλευσης. Όπως το 
υποξείδιο του αζώτου έτσι και οι αλογονάνθρακες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και συντελούν στη 
θέρμανση της τροπόσφαιρας - έχουν μια πολύ ισχυρότερη ικανότητα (10000 φορές) απορρόφησης 
υπέρυθρης ακτινοβολίας από ότι έχει το CO2 - αλλά και στην καταστροφή του όζοντος της στρα-
τόσφαιρας. Οι αλογονάνθρακες χρησιμοποιούνταν ως ψυκτικά υγρά, διαλύτες για τον καθαρισμό 
ηλεκτρονικών συσκευών και επιβραδυντές φωτιάς. Παρόλο που ο ρυθμός παραγωγής χλωροφθο-
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ρανθράκων (CFCs) έχει μειωθεί από το 1987 οπότε και άρχισε να εφαρμόζεται το πρωτόκολλο 
του Montreal, οι συγκεντρώσεις των CFCs στην τροπόσφαιρα σταθεροποιήθηκαν μόλις στα τέλη 
της δεκαετίας του 1990, και σήμερα μειώνονται με αργό ρυθμό. Ωστόσο, τα αέρια αυτά είναι πολύ 
σταθερές χημικές ενώσεις και θα συνεχίζουν να ασκούν τις θερμικές τους επιδράσεις για πολλές 
δεκαετίες. 
Η σημασία των παραπάνω αερίων του θερμοκηπίου σε καμία περίπτωση δεν είναι αμελητέα. Εκτι-
μάται ότι τα παραπάνω αέρια, στο σύνολό τους συμβάλλουν στο φαινόμενο απόκριση στην κλιματι-
κή αλλαγή. 
Οι βιομηχανίες ανά τον κόσμο και τα δίκτυα μεταφορών είναι τόσο στενά εξαρτώμενα από τη χρή-
ση ορυκτών καυσίμων που οι μαζικές εκπομπές CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου, φαίνεται 
σίγουρο να συνεχίσουν για το εγγύς μέλλον, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές. 
Μια πιθανή απόκριση είναι η πρόληψη, δηλαδή η ανάληψη δράσεων για να μειωθούν οι εκπομπές. 
Η άλλη πιθανή απόκριση είναι η προσαρμογή, δηλαδή να σχεδιάσουμε αντιδράσεις προσαρμογής 
αφού επέλθουν οι αλλαγές, ώστε να μειώσουμε την ευπάθεια των ανθρώπων, της περιουσίας 
τους, και της βιόσφαιρας στις επερχόμενες αλλαγές. 
Απόκριση 1: Πρόληψη 
Σύμβαση Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή. Ένα από τα πέντε κείμενα που υπογράφτηκαν από 
υπουργούς κρατών στη συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη 
(UNCED) στο Rio de Janeiro το 1992, ήταν η Σύμβαση Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή. Με αυ-
τήν τη σύμβαση, συμφωνήθηκε σαν στόχος η επιδίωξη να σταθεροποιηθούν τα επίπεδα των αερί-
ων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, αρχίζοντας με την μείωση των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου στα επίπεδα του 1990, μέχρι το έτος 2000 σε όλα τα βιομηχανοποιημένα κράτη. Πέντε 
χρόνια αργότερα, είχε γίνει φανερό ότι η εθελοντική προσέγγιση αποτύγχανε. Όλα τα αναπτυγμένα 
κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αύξησαν τις εκπομπές αεριών θερμοκηπίου κατά 7 με 9% 
στα μετέπειτα πέντε έτη, ενώ τα αναπτυσσόμενα κράτη αύξησαν τις δικές τους εκπομπές κατά 
25%! 
Το Πρωτόκολλο του Κιότο. Παρακινούμενο από ένα συνασπισμό νησιωτικών εθνών (των οποίων η 
ίδια η ύπαρξη απειλείται από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή), το τρίτο Συνέδριο των Μελών για 
τη Σύμβαση Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή, πραγματοποιήθηκε στο Κιότο της Ιαπωνίας τον 
Δεκέμβριο του 1997, για να προσχεδιάσει μια δεσμευτική συμφωνία μείωσης των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου. Στο Kιότο, 38 βιομηχανοποιημένα και πρώην κομμουνιστικά κράτη συμφώ-
νησαν να μειώσουν τις εκπομπές έξι αερίων του θερμοκηπίου στο 5,2% κάτω από τα επίπεδα του 
1990. Αυτό επρόκειτο να επιτευχθεί μέχρι το έτος 2012. 
Στο συνέδριο, τα αναπτυσσόμενα κράτη αρνήθηκαν να συμφωνήσουν σε οποιαδήποτε μείωση, επι-
χειρηματολογώντας ότι τα ανεπτυγμένα κράτη είναι εκείνα που έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα 
και ότι θα ήταν δίκαιο μόνο οι αναπτυσσόμενες χώρες να συνεχίσουν το δρόμο τους προς την ανά-
πτυξη, όπως έκαναν οι ανεπτυγμένες χώρες λαμβάνοντας ενέργεια από ορυκτά καύσιμα. 
Οι επιδιωκόμενες μειώσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο, δεν θα σταθεροποιήσουν τις ατμοσφαιρι-
κές συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική 
Αλλαγή (IPCC), υπολογίζει θα χρειαζόντουσαν άμεσες μειώσεις των εκπομπών κατά τουλάχιστον 
60% παγκοσμίως για να σταθεροποιηθούν οι συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου στα ση-
μερινά επίπεδα. Καθώς αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, η συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπί-
ου στην ατμόσφαιρα θα συνεχίσει να αυξάνεται. Παρόλα αυτά, το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι ένα 
σημαντικό πρώτο βήμα προς την σταθεροποίηση της σύστασης της ατμόσφαιρας. 
Απόκριση 2: Προσαρμογή 
Αν ο μετριασμός είναι η απόκριση που είναι απαραίτητη για την μείωση της έντασης της μελλοντι-
κής κλιματικής αλλαγής, η προσαρμογή είναι επίσης μεγάλη ανάγκη. Ειδικά, αν λάβουμε υπόψη τις 
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ενδεχόμενες επιπτώσεις στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών, στη διαθεσιμότητα του νερού, 
στην ασφάλεια των τροφίμων, στην υγεία, στις ασθένειες και στη ζωή στις παραθαλάσσιες περιο-
χές. 
Οι χώρες με τους λιγότερους φυσικούς πόρους πιθανόν θα δεχτούν το μεγαλύτερο βάρος της κλι-
ματικής αλλαγής, τη μεγαλύτερη απώλεια ζωής και τις πιο δυσβάστακτες οικονομικές επιπτώσεις. 
Ειδικές στρατηγικές προσαρμογής θα πρέπει να σχεδιαστούν ανάλογα με τις διαφορετικές περι-
στάσεις, αλλά γενικά, η αναφορά της Παγκόσμιας Τράπεζας θεωρεί ότι «ο καλύτερος τρόπος για 
να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους φτωχούς, είναι με το να ενσωμα-
τώνονται μέτρα προσαρμογής μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης και των στρατηγικών μείωσης της 
φτώχιας». 
Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή είναι πιθανόν το μεγαλύτερο πρόβλημα που ο ανθρώπινος πολιτι-
σμός αντιμετωπίζει στον 21ο αιώνα. Τόσο η πρόληψη όσο και η προσαρμογή χρειάζονται. Και τα 
δύο είναι συμπληρωματικές πολιτικές σε πολλές απειλές που δημιουργούνται από τις αυξανόμενες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 
Βιβλιογραφία: 
1. Χημεία Β΄ Λυκείου γενικής παιδείας (Λιοδάκης, Γάκης, Κάλλης, Θεοδωρόπουλος Δ., Θεοδωρό-
πουλος Π.), ΟΕΔΒ. 
2. Βιολογία Γ΄ Λυκείου γενικής παιδείας (Αδαμαντιάδου, Γεωργάτου, Παπιτζάκης, Λάκκα, Νοτα-
ράς, Φλωρεντίν, Χατζηγεωργίου, Χαντηκοντή), ΟΕΔΒ.  
3. Εισαγωγή στο Περιβάλλον (Γ. Γκιουζέπας, Χ. Καραγιάννη), Παν. Αιγαίου. 
4. Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Προβλήματα Πλανητικής Κλίμακας (Γ. Γκιουζέπας, Χ. Καραγιάννη), 
Παν. Αιγαίου. 
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Από τα 2ο Γενικό Λύκειο, 2ο & 5ο Γυμνάσια Καρδίτσας 
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Από τα 2ο Γενικό Λύκειο, 2ο & 5ο Γυμνάσια Καρδίτσας 
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Από τα 2ο Γενικό Λύκειο, 2ο & 5ο Γυμνάσια Καρδίτσας 
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Από τα 2ο Γενικό Λύκειο, 2ο & 5ο Γυμνάσια Καρδίτσας 
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Από τα 2ο Γενικό Λύκειο, 2ο & 5ο Γυμνάσια Καρδίτσας 
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Από τα 2ο Γενικό Λύκειο, 2ο & 5ο Γυμνάσια Καρδίτσας 
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Από το Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας (καθηγητές) 
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Από το Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας (μαθητές Λυκείων – 1η ομάδα) 
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Από το Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας (μαθητές Λυκείων – 2η ομάδα) 
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Από το Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας (μαθητές γυμνασίων) 
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Από την αίθουσα Π.Ε.Δ. Καρδίτσας 
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Α π ό  τ ο  Γ ε ν ι κ ό  Λ ύ κ ε ι ο  Μ ο υ ζ α κ ί ο υ  ( α μ φ ι θ έ α τ ρ ο )  
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Α π ό  τ ο  Γ ε ν ι κ ό  Λ ύ κ ε ι ο  Μ ο υ ζ α κ ί ο υ  
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Α π ό  τ ο  Γ ε ν ι κ ό  Λ ύ κ ε ι ο  Μ ο υ ζ α κ ί ο υ  
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Α π ό  τ ο  Γ ε ν ι κ ό  Λ ύ κ ε ι ο  Μ ο υ ζ α κ ί ο υ  
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Α π ό  τ ο  Γ ε ν ι κ ό  Λ ύ κ ε ι ο  Μ ο υ ζ α κ ί ο υ  
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Α π ό  τ ο  Γ ε ν ι κ ό  Λ ύ κ ε ι ο  Μ ο υ ζ α κ ί ο υ  
 

  

  

 

  

  

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


Βιβλιογραφία 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 168 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  
 
Αναφέρονται ενδεικτικά μερικές από τις πηγές, που χρησιμοποιήθηκαν από τους συμμετέχοντες 
για να προετοιμάσουν τις εργασίες τους για την 6η Εκδήλωση των Φυσικών Επιστημών. 
 

1.  http://ylikonet.gr  
2.  http://fridge.gr  
3. http://el.wikipedia.org  
4. http://ekfe.chan.sch.gr 
5. http://www.eie.gr  
6. http://www.chem.auth.gr/index.php  
7. http://www.chem.upatras.gr/index.php/el  
8. http://www.arvindguptatoys.com  
9. http://tinanantsou.blogspot.gr  

10. http://ekfe.reth.sch.gr  
11. http://www.noesis.edu.gr  
12. https://www.youtube.com  
13. http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1  
14. http://www.seilias.gr  
15. http://ekfe.kar.sch.gr  
16. http://ekfe.ser.sch.gr  
17. http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Pneumatics/Magdeburg_Hemispheres/Magd

eburg_Hemispheres.html  
18. http://www.business.techniquest.org/itemfiles/394dd0393ca893987162631363dbd6e0

.pdf  
19. http://cdn.teachersource.com/downloads/lesson_pdf/SPT-100.pdf  
20. http://www.youtube.com/watch?v=OPXiQpD6ucs  
21. https://sites.google.com/site/hsa2012andrew02/the-resonance-bowl  
22. http://www.youtube.com/watch?v=mrXxHBi0F8U  
23. http://www.arborsci.com/cool/resonance-bowl-the-original-standing-wave-demo  
24. Οι έννοιες της Φυσικής, του Paul G. Hewitt, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 

(τόμος Ι) 1994 & (τόμος ΙΙ) 1992 
25. Πειράματα Φυσικής, του Ιωάννου Λ. Μπουρούτη, ΟΕΔΒ, Αθήνα (βιβλίο πρώτο) 1994, 

(βιβλίο δεύτερο) 1993 
26. Το πανηγύρι της φυσικής, του Jearl Walker, Εκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα 1985 
27. Στις γειτονιές της φυσικής, του Lewis Epstein, Εκδόσεις Κάτοπτρο, 1985 
28, Πειράματα φυσικής, των Π. Κόκκοτα, Β. Καραπαναγιώτη, Ιωάν. Αρναουτάκη, Ιωάν. 

Καρανίκα, Ιωάν. Κουρέλη, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1988 
29. Το εργαστήριο φυσικών για το δάσκαλο, του Δημ. Κωστόπουλου, Αθήνα 1994 
30. Τα «έξυπνα» πειράματα, του Κώστα Παπαζήση, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 1996 
31. Πειράματα Φυσικών Επιστημών με υλικά καθημερινής χρήσης, των Παναγιώτη Κουμαρά, 

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

Καρδίτσα 2006 
33. Πειράματα και κατασκευές για τη διατήρηση της ενέργειας και μετατροπές της από μια 

μορφή σε άλλη, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2005 
34. Το βιβλίο της εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2008 
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35. Το βιβλίο της 2ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2009 
36. Το βιβλίο της 3ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2010 
37. Το βιβλίο της 4ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2011 
38. Το βιβλίο της 5ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2012 
39. Το βιβλίο της 6ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2013 
40. Το βιβλίο της 7ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2014 
41. Κηπουρική για όλους, του Σωτ. Μαρσέλου, Αλκυών, 1985 
42. Φυτική Παραγωγή, των Χρ. Αυγουλά, Ελ. Βυθοπόύλου, Αν. Καραμάνου, ΟΕΔΒ, 1999 
43. Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας, των Γ. Βλοντάκη, Μ. Δεσύλλα, Μ. Μπίστ, ΟΕΔΒ 1999 
44. Εργαστήριο Γεωπονίας, των Παν. Καλτσίκη, Κ. Τσιτσιλώνη, ΟΕΔΒ 1995 
45. Εποπτικά μέσα διδασκαλίας, του Παναγιώτη Κανδήλη, Αθήνα 2006 
46. Απλά επιστημονικά πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης, της Μιούριελ Μάντελ, 

μετάφραση Μάνος Βενετσιάνος, Εκδόσεις Πατάκη 1997 
47. Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο με πειράματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας του Σιδέρη Μητσιάδη, 

Εκδόσεις Σπουδή 1999 
48. Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Βιβλίο για το Δάσκαλο, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, των Εμμανουήλ 

Αποστολάκη, Βασιλικής Κορόζη, Ελένης Παναγοπούλου, Σταύρου Σάββα, Σοφοκλή 
Σωτηρίου και Λάμπρου Τεννέ, Εκδόσεις ΟΕΔΒ 2002 

49. Φυσική Πειραματική και Χημεία Ε΄ τάξεως Δημοτικού, των Ιωάννου Μπουρούτη και 
Νικολάου Ράπτη, Έκδοση Τέταρτη, GUTEMBERG 1975 

50. Μεθοδολογία Πειραμάτων Φυσικής Πειραματικής και Χημείας Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων 
Δημοτικού, του Νίκου Στυλιανού, Εκδόσεις Σμυρνιωτάκης 

51. Το πρώτο βιβλίο των πειραμάτων του Λεονάρ Ντε Βρις, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1987 
52. Φυσική για παιδιά της Janice Van Cleave’s, εκδόσεις Πνευματικός Αθήνα 1995 
53. Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, των Δημητρίου 

Δασκαλάκη, Μιχάλη Ζηκίδη, Αλ. Θεοδοσιάδη, Κων. Κώνστα, Στ. Λυμπεροπούλου και Μιχ. 
Σπηλιώτη, εκδόσεις ΟΕΔΒ, Αθήνα 1998 

54. Τα φυσικά στο Δημοτικό Σχολείο, Μεθοδολογία και Πειράματα, του Παναγιώτη Κανδήλη, 4η 
έκδοση, Αθήνα 1994 
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	Φλόγες στα χρώματα του ουράνιου τόξου
	Μπλε φλόγα
	Τι θα χρειαστούμε: Κάποιες αλκοόλες που συναντούμε στην καθημερινή μας ζωή παράγουν φυσική μπλε φλόγα κατά την καύση τους π.χ. αιθανόλη (CHR3RCHR2ROH), μεθανόλη (CHR3ROH), ισοπροπυλική αλκοόλη (CR3RHR7ROH), δοχεία που αντέχουν σε υψηλή θερμοκρασία, κα...
	Κίτρινη φλόγα
	Γενικά το κίτρινο χρώμα στη φλόγα υποδηλώνει την παρουσία νατρίου (Na) σε μια ένωση.
	Τι θα χρειαστούμε: Χλωρίδιο του νατρίου (NaCl) γνωστό και ως χλωριούχο νάτριο ή αλλιώς αλάτι ή όξινο ανθρακικό νάτριο (NaHCOR3R) δηλαδή η γνωστή μας σόδα που χρησιμοποιείται στη μαγειρική, στη φαρμακευτική ή στο καθάρισμα, ράβδο μαγνησίας ή σύρμα χρωμ...
	Πορτοκαλί φλόγα
	Το πορτοκαλί χρώμα στη φλόγα υποδηλώνει ότι η ένωσή μας περιέχει ασβέστιο (Ca).
	Τι θα χρειαστούμε: Ανθρακικό ασβέστιο (CaCOR3R) η γνωστή σε όλους κιμωλία ή χλωρίδιο του ασβεστίου (CaClR2R) γνωστό και ως χλωριούχο ασβέστιο. Ακολουθούμε ανάλογη διαδικασία με το χλωριούχο νάτριο.
	Πράσινη φλόγα
	Τι θα χρειαστούμε: Μια ή δύο κουταλιές βορικό οξύ (HR3RBOR3R), λίγα ml μεθανόλης, πυράντοχο σωλήνα ή άλλο δοχείο, καμινέτο.
	Κόκκινη φλόγα
	Το χρώμα αυτό είναι χαρακτηριστικό για τις ενώσεις του στροντίου (Sr) π.χ νιτρικό στρόντιο, Sr(NOR3R)R2R. Η φλόγα της ένωσης αυτής δίνει ένα εξαιρετικό κόκκινο χρώμα, γι’ αυτό και το νιτρικό στρόντιο χρησιμοποιείται στις φωτοβολίδες έκτακτης ανάγκης.
	Σε μια ήδη αναμμένη φωτιά, πασπαλίστε προσεκτικά λίγη σκόνη από πάνω νιτρικό στρόντιο, Sr(NOR3R)R2R. Με την ίδια διαδικασία που αναφέραμε για την πράσινη φλόγα (διάλυση σε μεθανόλη κ.ο.κ). Με μισή κουταλιά Sr(NOR3R)R2 Rείστε παραπάνω από εντάξει για ν...
	Βιολετί/μωβ χρώμα
	Τι θα χρειαστούμε: Χλωρίδιο του καλίου (KCl, ή χλωριούχο κάλιο), ράβδο μαγνησίας ή σύρμα χρωμονικελίου, καμινέτο.
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