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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
1. Ευαγγελοπούλου Αναστασία Φυσικός, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

2. Αιγινίτης Απόστολος Μαθητής Γ΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

3. Αγιάνογλου Ιορδάνης Μαθητής Γ΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

4. Αρχολέκα Μαρία -Γεωργία Μαθήτρια Β΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

5. Βαλαβάνη Χρυσάνθη Μαθήτρια Β΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

6. Γιαννουδάκη Ευφροσύνη Μαθήτρια Α΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

7. Γραντζιώτης Θεόδωρος Μαθητής Α΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

8. Κατέβα Κλειώ Μαθήτρια Γ΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

9. Κουνέλη Άννα Μαθήτρια Γ΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

10. Λιαράκου Πολυτίμη Μαθήτρια Γ΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

11. Μαντέλη Άννα Μαθήτρια Β΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

12. Μανώλογλου Σοφία- Ελένη Μαθήτρια Α΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

13. Μετζογιαννάκης Ιωάννης Μαθητής  Β΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

14. Μίχου Μελπομένη  Μαθήτρια Γ΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

15. Μπιχαλτζής Παναγιώτης Μαθητής Γ΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

16 Μπούμπουκας Παναγιώτης Μαθητής Β’ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

17 Μπώκος Απόστολος Μαθητής Α’ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

18 Ντόντου Δήμητρα Μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

19. Παγκράτη Ευφροσύνη- Άνοιξη Μαθήτρια Γ΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

20 Σαλωνίκης Νικόλαος-Κωνσταντίνος Μαθητής Β’ Λυκείου, 5ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης 

21. Σκουτέρη Αμαλία-Μαρία Μαθήτρια Α΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

22. Σοφικίτης Γεώργιος Μαθητής  Α’  Γυμνασίου , 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

23. Σταυροπούλου Βασιλική Μαθήτρια Α΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

24. Τζαβάρα Θεοδώρα Μαθήτρια Γ΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

25. Τρυφουλτσάνη Ανατολή Μαθήτρια Β΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

26. Τρυφουλτσάνης Σταύρος Μαθητής Β’ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

27. Τσολάκη Ευαγγελία Μαθήτρια Β΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

28. Φραγκάκου Σταυρούλα Μαθήτρια Β΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

29. Χέλμης Δημήτριος Μαθητής  Α΄ Γυμνασίου, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 
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Το παράξενο καινούριο Σύμπαν  
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Κλιματόγραμμα Αθήνας 
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Ο ρόλος του νερού στη διάβρωση των πετρωμάτων 
Διάκονος Κωνσταντίνος, Θεοφάνη Ειρήνη, Θεοφάνης Αλέξιος, Μάρτη Αικατερίνη, 
Μπορμπότσιαλου Ιωάννα ……………………………………………………………………. 
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Μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα του σχολείου μας 
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Μαύρες τρύπες 
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Μετατρέποντας ένα τηλεσκόπιο ισημερινής στήριξης σε αυτοματοποιημένο 
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Το πείραμα του Ερατοσθένη στην αυλή του σχολείου μας 
Μαθητές του ΒΕΕ-Τ1 (Ερευνητικών Εργασιών Β΄ τάξης) του 5ου ΓΕΛ Ηλιούπολης, Βρούτσης 
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Η πρώτη μας επαφή με τη Νανοτεχνολογία 
Θερριού Γεωργία, Μανώλογλου Ελένη-Σοφία, Παπαϊωάννου Νικόλαος, Σέρρη Στεφανία, Σέρρης 
Χρήστος, Σκουτέρη Αμαλία, Σταθόπουλος Μιλτιάδης, Σταμπουλής Χρήστος, Φουντουλάκης 
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Το μπλε φως και οι επιδράσεις του στον ανθρώπινο οργανισμό 
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Η επίδραση των διαφόρων ειδών μουσικής στους καρδιακούς παλμούς του 
ανθρώπου 
Μπιχαλτζής Παναγιώτης, Παγκράτη Ευφροσύνη- Άνοιξη, Μπουρδούκης Ηλίας ……………………. 
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Η επίδραση των οξέων από χυμούς σε κράμα χαλκού 
Αγιάνογλου Ιορδάνης, Αιγινίτης Απόστολος, Βαγγελάτος Τιμόθεος, Βελέντζας Νικόλαος, Βλάχος 
Δημήτριος, Μπουρδούκης Ηλίας ……………………………………………………………………. 
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Η τρύπα του όζοντος 
Σταθάκη Νίκη, Ραγάζος Ιωάννης …………………………………………………………………….. 
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Τι θα έβλεπε η Αλίκη στη χώρα των φυτών; 
Κλαυδιανού Μαρία, Μαντζοράκη Ευαγγελία,  Σκαρή Εύα, Σταματοπούλου Θάλεια, Καπόλας Γεώργιος  
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Περιοδικοί πίνακες με διαφορετικές μορφές, περιεχόμενο και χρήσεις 
Κουρμπέτη Παναγιώτα-Δήμητρα, Παπαδόπουλος Αντώνιος-Αχιλλέας, Παυλάκη Στυλιανή, 
Καπετάνιος Παναγιώτης- Μιχαήλ, Ραγάζος Ιωάννης …………………………………………………. 
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Επιβλαβή χημικά στοιχεία στα καλλυντικά 
Διακουμή Κ., Μαγκαφουράκη Ν., Μισεγιάννης Μιχαήλ, Σφυρόερα Δήμητρα, Αγιαμαρνιώτη 
Καλομοίρα …………………………………………………………………………………………….. 
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Λοιμώξεις και μετάδοση στο σχολικό περιβάλλον 
Καρβέλα Ακριβή- Αιμιλία, Τουρνάρη Ιωάννα, Τουρνάρη Μαρίνα, Χάλκου Μάχη, Κωνσταντογιάννη 
Μαρία …………………………………………………………………………………………………. 
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Προέλευση της ζωής: σύγχρονες πειραματικές προσεγγίσεις 
 Ιωαννίδης Γ. , Λειβαδίτης Ι. , Τσατσαλμά Ε., Καπόλας Γεώργιος ……………………………………… 
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Homo: Εξέλιξη και καταγωγή του ανθρώπου 
Κατιδενιού Ν. ,Κατσούρος Α. , Λουίζος Ρ., Καπόλας Γεώργιος ………………………………………... 
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Ενεργειακά ποτά και έφηβοι 
Βαϊδάνη Ίριδα, Κατσάρης Σωτήριος, Κέντρος Σπυρίδων,  Τζαβάρα Θεοδώρα, Φουντουλάκης Γεώργιος, 
Κωνσταντογιάννη Μαρία ……………………………………………………………………………... 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3 : Αναρτημένες εργασίες (αφίσες) – Πειράματα- Εκθέματα  

     Αναρτημένες εργασίες  

Ιός HPV και προληπτικό εμβόλιο. Τι πραγματικά γνωρίζουμε; 

Μακρανδρέου Ορέστης, Φωτιάδη Λυδία, Αγιαμαρνιώτη Καλομοίρα, Σφυρόερα Δήμητρα ……………. 

 

 
118 

Ρύπανση … στην παρέα 
Κολίτσι Ουρανία, Κωνσταντογιάννη Μαρία ………………………………………………………….. 
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Ήξερες … ότι τα ηφαίστεια; 
Ευθυμιόπουλος Ηλίας, Μακροστέργιος Ιωάννης, Κωνσταντογιάννη Μαρία ………………………….. 

 

 
127 

Ο μύθος της χαμένης Ατλαντίδας 
Τσολάκη Ευαγγελία, Κωνσταντογιάννη Μαρία ……………………………………………………….. 
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Ελλάδα και σεισμοί 
Αίσωπος Γεώργιος, Αίσωπος Ιάκωβος, Ασβεστάς Βασίλειος, Καβούνης Αλέξανδρος, Κυριάκου 
Βασίλειος, Κωνσταντογιάννη Μαρία ………………………………………………………………….. 
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Σχολικός κήπος και Χημεία. Ένα καινοτόμο περιβάλλον μάθησης για τη διδασκαλία 
της Χημείας  
Μαθητές/-τριες Α2 τμήματος 1ου ΓΕΛ Καισαριανής (σχ. έτους 2017-18), Λιαράκος Γεώργιος ………… 
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Ένας επιταχυντής σωματιδίων στο μπολ σαλάτας σας 
Μπάρκας Αθανάσιος, Πανώριας Ηλίας, Σιώζος Κωνσταντίνος, Τσελέντης Δημήτριος, Τσομώκου 
Βασιλική, Γκουντρομίχος Κωνσταντίνος ……………………………………………………………… 
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δενδροχρονολόγηση (Πείραμα επίδειξης) 
Εξαδακτύλου Μαρία-Ελένη, Καπόλας Γεώργιος , Στασινάκης Παναγιώτης …………………………… 

 

 
 

137 

Κατασκευή αυτοσχέδιου φασματοσκοπίου (εργαστήριο) 
Ραπατζίκος Κώστας, Λάμπου Ράνια (Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος -Παράρτημα Σαλαμίνας).. 
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Ο μικρόκοσμος στην καθημερινή μας ζωή- Τεχνικές μικροσκοπίας (Πείραμα) 
Κωνσταντινίδου Δ., Μαλαβάκη Ο., Κυριάκου Α., Καπόλας Γεώργιος …………………………………. 

 

 
139 

Μέτρηση της συγκέντρωσης της λακτόζης σε γάλατα εμπορίου- το πρόβλημα της 
δυσανεξίας στη λακτόζη (Πείραμα) 
Βάσιου Μ, Βασιλείου Α., Βαρούτη Ε., Καπόλας Γεώργιος  ……………………………………………... 
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Πειράματα Χημείας 
Ομάδα μαθητών Β’ τάξης 7ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, Κωνσταντογιάννη Μαρία ……………………. 
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Μετατρέποντας ένα τηλεσκόπιο ισημερινής στήριξης σε αυτοματοποιημένο 
(Πείραμα- Έκθεμα) 
Ρηγάτος Χαράλαμπος, Τσιατά Γεωργία ………………………………………………………………... 
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Η πρώτη μας επαφή με τη Νανοτεχνολογία (Πειράματα-Εκθέματα) 
 Θερριού Γεωργία, Μανώλογλου Σοφία-Ελένη, Παπαϊωάννου Νικόλαος, Σέρρη Στεφανία, Σέρρης 
Χρήστος, Σκουτέρη Αμαλία, Σταθόπουλος Μιλτιάδης, Σταμπουλής Χρήστος, Φουντουλάκης 
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Κατσιρούμπα Κυριακή, Νάτση Κωνσταντίνα, Μπέρτσος Αντώνιος …………………………………… 
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Εισαγωγή στα πρακτικά της Μαθητικής Ημερίδας  

Φυσικών Επιστημών με εργασίες μαθητών 

 

Αναστασία Ευαγγελοπούλου 

Φυσικός, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης Αττικής 

 anevagel@gmail.com 

 

Η Ημερίδα Φυσικών Επιστημών με εργασίες μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

διοργανώθηκε από το 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης Αττικής σε συνεργασία με το 5ο Γενικό 

Λύκειο Ηλιούπολης Αττικής και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Απριλίου 2019 στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου Γενικού Λυκείου Ηλιούπολης. Σκοπός της Ημερίδας ήταν να 

δοθεί η ευκαιρία και δυνατότητα σε μαθητές και καθηγητές Φ.Ε. Γυμνασίων και Λυκείων 

να συναντηθούν, να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν ανησυχίες, απόψεις και γνώσεις 

για καινοτόμα θέματα των Φυσικών Επιστημών.  

Πλαίσιο και σκοποί της Ημερίδας 

Ο προβληματισμός μου, ως καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι με ποιο 

τρόπο μπορούν να αποκτήσουν οι μαθητές μου θετική στάση απέναντι στις Φυσικές 

Επιστήμες, λόγω των εγγενών δυσκολιών που παρουσιάζουν τα μαθήματα αυτά. Τα 

προγράμματα των σχολικών δραστηριοτήτων και οι δράσεις που συμμετέχουν οι μαθητές 

μου, εκτός σχολικού ωραρίου, έχουν σαν σκοπό να ασχοληθούν με θέματα Φ.Ε. που τους 

ενδιαφέρουν και δεν περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου (π.χ. 

αστροφυσική, νανοτεχνολογία) καθώς και να συνδέσουν τις Φ.Ε. με την καθημερινή ζωή. 

Μία τέτοια δράση είναι και η Μαθητική Ημερίδα, στην οποία όχι μόνο παρουσιάστηκαν 

εργασίες μαθητών, αλλά και  την  διοργάνωσαν οι ίδιοι οι μαθητές.  

Η ιδέα για την υλοποίηση της  Ημερίδας προήλθε από την προσωπική εμπειρία που είχα 

το 1997 ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια, όταν συμμετείχα στη διεξαγωγή της Διημερίδας του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Οι 

Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Ήθελα, λοιπόν, οι 

μαθητές μου να βιώσουν το εγχείρημα αυτό από μικρότερη ηλικία. Για τον λόγο αυτό, η 

Οργανωτική Επιτροπή, η Γραμματεία και τα Προεδρεία της Ημερίδας αποτελούνταν 

αποκλειστικά από μαθητές,  η  κατασκευή της ιστοσελίδας, η τεχνική υποστήριξη, η αφίσα 

ακόμα και ο τίτλος της Ημερίδας ήταν αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας των 

μαθητών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω οι στόχοι της Ημερίδας ήταν: 

➢ Να ενεργοποιήσει /κινητοποιήσει τους μαθητές να οργανώσουν οι ίδιοι ένα 

επιστημονικό συνέδριο. 

➢ Να εργαστούν οι μαθητές επιστημονικά και ομαδοσυνεργατικά προκειμένου να 

διεξάγουν μια ερευνητική εργασία. 

➢ Να ασκήσει τους μαθητές στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών. 

➢ Να αξιοποιήσει τον καταιγισμό ιδεών των μαθητών (brainstorming) τόσο στην 

υλοποίηση επιστημονικών εργασιών όσο και στην οργάνωση της Ημερίδας. 

➢ Να ενθαρρύνει τους μαθητές να δείξουν στους καθηγητές τους και στην κοινωνία 

πώς οραματίζονται το σύγχρονο σχολείο. 

➢ Να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων.  

 

mailto:anevagel@gmail.com
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Οργάνωση και Διεξαγωγή της Ημερίδας 

 

Η Ημερίδα οργανώθηκε σε διάστημα 6 μηνών από τον Οκτώβριο του 2018. Για τις 

ανάγκες της Ημερίδας δημιουργήσαμε μία ιστοσελίδα  

https://hmerida7ougym.wixsite.com/webs 

στην οποία σταδιακά αναρτήθηκαν οι σχετικές ανακοινώσεις. Απευθύναμε πρόσκληση 

στους καθηγητές Φ.Ε. Γυμνασίων και Λυκείων της Αττικής, κυρίως της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄ Αθήνας, να υποβάλουν εργασίες  μαθητών τους που 

αφορούσαν ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα /θεματικές ενότητες: 

• Φυσική 

• Χημεία 

• Βιολογία 

• Γεωλογία-Γεωγραφία 

• Αστροφυσική-αστρονομία 

• Διαθεματικές προσεγγίσεις (π.χ. φυσικές επιστήμες και τέχνη, φυσικές επιστήμες και 

ρομποτική) 

• Καινοτόμες εργασίες (δημιουργικές ιδέες των μαθητών) 

Η ανταπόκριση στο κάλεσμα αυτό ήταν ικανοποιητική, δεδομένου του χρονικού και 

γεωγραφικού περιορισμού της Ημερίδας. Συμμετείχαν 11 σχολεία της Α΄ Αθήνας, 17 

επιβλέποντες καθηγητές και περίπου 100 μαθητές ως συγγραφείς των εργασιών. Στην 

Ημερίδα παρουσιάστηκαν: 

❖ 22 προφορικές ανακοινώσεις 

❖ 7 αναρτημένες ανακοινώσεις (αφίσες) 

❖ 6 εργαστήρια (πειράματα και εκθέματα) 

Εκτός από τις παραπάνω εργασίες, στην Ημερίδα υπήρχε μία προσκεκλημένη ομιλία από 

τον Ομότιμο Καθηγητή Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μάνο Δανέζη και 

πραγματοποιήθηκαν δύο εργαστήρια, το ένα από την Εταιρεία Αστρονομίας και 

Διαστήματος (Παράρτημα Σαλαμίνας) και το άλλο από τους καθηγητές Βιολογίας (Μ. 

Εξαδακτύλου, Γ. Καπόλας, Π. Στασινάκης). 

Η Ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμό που απηύθυνε ο Διευθυντής του 7ου Γυμνασίου 

Ηλιούπολης κ. Ιωάννης Καρράς και πραγματοποιήθηκαν 4 συνεδρίες. Μετά το πέρας των 

εργασιών παρουσιάστηκαν  καλλιτεχνικές εκδηλώσεις από μαθητές του σχολείου μας σε 

συνεργασία με μαθητές των Λυκείων της Ηλιούπολης. Στις εκδηλώσεις αυτές 

περιλαμβάνονταν ένα θεατρικό δρώμενο, προβολή της βραβευμένης κινηματογραφικής 

ταινίας του σχολείου μας, παράσταση διάφορων χορών (σύγχρονου, λάτιν και 

παραδοσιακών).   

 

Πρακτικά της Ημερίδας 

 

Στον παρόντα τόμο πρακτικών περιλαμβάνονται οι πλήρεις εργασίες των μαθητών 

(προφορικές ανακοινώσεις,  αναρτημένες ανακοινώσεις, εργαστήρια). Σε κάποιες εργασίες 

οι μαθητές δεν υπέβαλαν κείμενο για αυτό και είναι διαθέσιμες στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας: 

o Σε μορφή power point, όταν πρόκειται για προφορική ανακοίνωση και  

εργαστήριο. 

https://hmerida7ougym.wixsite.com/webs
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o Σε αρχείο (ως εικόνα), όταν πρόκειται για αφίσα. 

Τέλος, οι παρουσιάσεις power point όλων των εργασιών και οι αφίσες είναι διαθέσιμες 

στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ», στην ιστοσελίδα της 

Ημερίδας. 

 

Ευχαριστίες 

 

Αρχικά, θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του 5ου Λυκείου 

Ηλιούπολης, κ. Δημήτρη Κολιό και τον υποδιευθυντή, κ. Βασίλη Μπαρδάκα για την ωραία 

συνεργασία που είχαμε καθώς και για τη φιλοξενία και τις διευκολύνσεις που μας παρείχαν 

στον χώρο του σχολείου τους. 

Ευχαριστώ θερμά τον Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, κ. Γιάννη Καρρά  και 

τους συναδέρφους μου Μαρία Σπανού, Μαρία Κωνσταντογιάννη και Ηλία Μπουρδούκη για 

την ηθική και έμπρακτη υποστήριξη.  Επιπλέον, την πρόεδρο του συλλόγου γονέων  κ. 

Μαρία Στεργίου αλλά και μητέρες μαθητών μας που αναζήτησαν χορηγούς, ετοίμασαν 

φαγητά και βοήθησαν στο γεύμα της Ημερίδας. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους χορηγούς μας που με παροχές ή οικονομική 

ενίσχυση συνέβαλαν στην ετοιμασία του πρωινού και μεσημεριανού γεύματος και 

συγκεκριμένα τον κ. Ιωσήφ Αγιάνογλου και κ. Στέλιο Καραθανάση που είναι και γονείς 

μαθητών μας, τους εκπαιδευτικούς Ερμιόνη Τούμπα και Παναγιώτη Κοϊδή, το 

Εδεσματοπωλείο «Λότζα», το Αρτοζαχαροπλαστείο «Μαϊδώνης», το Catering «Artελιά», το 

Supermarket «Σκλαβενίτης» και την «Pizza Fan». 

Βαθύτατη χρεία με καλεί να ευχαριστήσω τον Ομότιμο Καθηγητή Αστροφυσικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μάνο Δανέζη  που μας τίμησε ως προσκεκλημένος ομιλητής. 

Επίσης τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας κ. Πέτρο 

Ορφανό που μας τίμησε με την παρουσία του.  

Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου στους μαθητές μου, περισσότεροι από 

60 στον αριθμό, που διοργάνωσαν και υλοποίησαν την Ημερίδα, συνεργάστηκαν για τη 

συγγραφή των εργασιών Φυσικής (στις οποίες ήμουν επιβλέπουσα) και συμμετείχαν στις 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στη λήξη της Ημερίδας. Ιδιαίτερα αναφέρω (με αλφαβητική 

σειρά) τους: Αρχολέκα Μάγια, Γραντζιώτη Θοδωρή, Μετζογιαννάκη Γιάννη, Μίχου 

Μελίνα, Μπιχαλτζή Παναγιώτη, Μπούμπουκα Παναγιώτη, Μπώκο Απόστολο, Ντόντου 

Δήμητρα, Παγκράτη Εβίνα, Σκουτέρη Αμαλία, Σοφικίτη Γιώργο, Σταυροπούλου Βασιλική, 

Τζαβάρα Δώρα, Τούμπα Σπύρο, Τούτο Χριστόφορο, Τρυφουλτσάνη Ανατολή, 

Τρυφουλτσάνη Σταύρο, Τσολάκη Εβελίνα, Φραγκάκου Σταυρούλα και Φρίμα Μαρία  για 

την πολύτιμη προσφορά τους ως μέλη της Γραμματείας, των Προεδρείων, για την 

προετοιμασία του χώρου διεξαγωγής της Ημερίδας, την ετοιμασία του γεύματος και για την 

υποστήριξή τους σε τεχνικά ζητήματα (πληροφορικής και ήχου). Επίσης την Μαλβίνα 

Καρβέλα που ήταν η παρουσιάστρια της Ημερίδας, την Έλενα Κούτση που εμπνεύστηκε και 

φιλοτέχνησε την αφίσα και τον Δημήτρη Χέλμη για την ενημέρωση της Ιστοσελίδας.  

Τέλος, ένα τεράστιο ευχαριστώ οφείλω στους μαθητές μου Νικόλα Σαλωνίκη, Άννα 

Μαντέλη, Απόστολο Αιγινίτη, και Χρύσα Βαλαβάνη για τις ωραίες ιδέες τους και την 

αγόγγυστη εργασία τους κατά τη διάρκεια της  προετοιμασίας αλλά και την ημέρα 

διεξαγωγής της Ημερίδας! 
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Σκέψεις και προοπτικές 

 

Η Ημερίδα απευθύνονταν σε μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και ευρύ κοινό.  

Πιστεύουμε πως οι εργασίες ήταν ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες, τουλάχιστον για την 

πλειονότητα των ακροατών. Αναφέρονταν σε σύγχρονες  θεματικές ενότητες των Φυσικών 

Επιστημών, ενημέρωναν για ζητήματα υγείας και πολλά από τα πειράματα ήταν 

εντυπωσιακά. 

Παρόλο που καταβλήθηκαν προσπάθειες για έγκαιρη και συνεχή ενημέρωση των 

σχολείων σχετικά με τη διεξαγωγή της Ημερίδας, πολλοί συνάδερφοι εξέφρασαν το 

παράπονο ότι δεν ενημερώθηκαν από τις σχολικές τους μονάδες. Επιπλέον η διεξαγωγή της 

έγινε σε μέρα αργίας (Σάββατο) και ενώ είχαν μόλις κλείσει τα σχολεία για την αργία των 

ημερών του Πάσχα. Δεδομένων των συνθηκών αυτών καθώς και ότι είναι δύσκολο να 

μετακινηθούν μαθητές σε άλλη περιοχή, λόγω της ηλικίας τους, θεωρούμε ενθαρρυντικό τον 

αριθμό των εργασιών που παρουσιάστηκαν αλλά και τον αριθμό των συμμετεχόντων. 

Από την μεριά μας πιστεύουμε ότι οι στόχοι της Ημερίδας επιτεύχθηκαν, αλλά αυτό 

τίθεται στην κρίση όλων αυτών που συμμετείχαν σε αυτήν. Αυτό που μπορώ να καταθέσω 

με βεβαιότητα είναι ο διάχυτος ενθουσιασμός, ικανοποίηση και θετικά σχόλια των μαθητών 

μου μετά τη λήξη της Ημερίδας. Θα κλείσω τον πρόλογο αυτόν με τα σχόλια που μου 

έστειλαν μερικοί συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων: 

 

«Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ένιωσα πως διευρύνεται η οπτική μου και πήρα πολλά 

ερεθίσματα.»  

Μαρία, φοιτήτρια  

«Ήταν όλα υπέροχα και οι μαθητές μου το κατευχαριστήθηκαν 

Eύχομαι και σε πολλές ακόμα πετυχημένες εκδηλώσεις.» 

 Ιωάννα, καθηγήτρια 

«Η ημερίδα ήταν τέλεια, μακάρι να κρατούσε περισσότερο. Εάν έχετε κουράγιο μακάρι να 

κάνετε κάτι παρόμοιο και του χρόνου… » 

Μίλτος, μαθητής Α΄ Γυμνασίου 

 

Προσωπικά ευελπιστώ η διεξαγωγή Μαθητικών Ημερίδων να γίνει θεσμός, γιατί είναι 

ένας καλός τρόπος διάχυσης της επιστημονικής γνώσης στους μαθητές και συνεργασίας των 

σχολικών μονάδων. 
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Προσκεκλημένη ομιλία 

Το παράξενο καινούριο Σύμπαν 

 

Μάνος Δανέζης 

Ομότιμος Καθηγητής Αστροφυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Η ομιλία είναι αναρτημένη σε μορφή power point στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΑΙ 5ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΑΙ 5ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεδρία 1: Προφορικές εργασίες Γεωλογίας-

Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
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Το ελληνικό ηφαιστειακό τόξο 

Κουβαρδάς-Ρομποτής Παναγιώτης, Κωστούλης Ιωάννης, Γιάχο Μάριος 

1ο Γυμνάσιο Βύρωνα 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μπορμπότσιαλου Ιωάννα, Γεωλόγος 

ioanna_borb@yahoo.com 
 

Εισαγωγή 

Ηφαίστειο ονομάζεται η ανοιχτή δίοδος από το εσωτερικό της Γης  που επιτρέπει την εκροή 

ή έκρηξη ρευστών πετρωμάτων και αερίων στην επιφάνεια του στερεού φλοιού με την 

μορφή λάβας. Αν το σημείο εξόδου είναι στη ξηρά η έκχυση γίνεται στον αέρα και το 

ηφαίστειο χαρακτηρίζεται χερσαίο, ενώ αν είναι στον πυθμένα της θάλασσας η έκχυση 

γίνεται στο νερό και χαρακτηρίζεται υποθαλάσσιο. Εκτός από τις εκρήξεις και την έξοδο 

λάβας, σε ένα ηφαίστειο παρατηρούνται ακόμη εκπομπή ατμίδων (πλούσιες σε θείο και 

μονοξείδιοτου άνθρακα) και θερμοπηγές. Τα ηφαίστεια μελετά ένας ιδιαίτερος κλάδος της  

Γεωλογίας, η Ηφαιστειολογία.  

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι εντοπισμένη σε συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες 

συμπίπτουν με τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών. 

1. την περι-ειρηνική η οποία σχηματίζει έναν πύρινο δακτύλιο (δακτυλίδι της φωτιάς) 

γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. 

2. Την αξονική γραμμή του Ατλαντικού ωκεανού με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 

Ισλανδία και 

3. Τη μεσογειακή –μεσασιατική γραμμή με τα ηφαίστεια του Αιγαίου, την Αίτνα, τον 

Βεζούβιο, το Στρόμπολι και τα ηφαίστεια του Καυκάσου. 

 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα ηφαίστεια του Αιγαίου, το αίτιο δημιουργίας τους 

αλλά και τα χαρακτηριστικά της ηφαιστειακής τους δράσης. 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Στην Ελλάδα υπάρχουν ενεργά ηφαίστεια κατά μήκος του ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου 

(Εικόνα 2). Από αυτά ξεχωρίζουν για τη δράση τους τα ηφαίστεια της Σαντορίνης και της 

Νισύρου. 

Εικόνα 1: κατανομή ηφαιστείων 

mailto:ioanna_borb@yahoo.com
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Η περιοχή της Ελλάδας ανήκει στο γεωλογικό σύνολο της αλπικής ορογένεσης που 

προέκυψε από τη σύγκλιση και σύγκρουση των λιθοσφαιρικών πλακών της Αφρικής και της 

Ευρασίας (Εικόνα 3). 

 

Η δημιουργία των ηφαιστείων του Αιγαίου οφείλεται στην καταβύθιση της ωκεάνιας πλάκας 

της Ανατολικής Μεσογείου, λόγω μεγαλύτερης πυκότητας κάτω από την ηπειρωτική πλάκα 

του Αιγαίου. Η πρώτη αποτελεί περιθώριο της Αφρικανικής πλάκας και η δεύτερη της 

Ευρασιατικής πλάκας. Οι δύο πλάκες συγκλίνουν με ταχύτητα 2,5 εκατοστών το χρόνο. Η 

βυθιζόμενη (Αφρικανική) πλάκα μπαίνει σε χώρους υψηλών θερμοκρασιών και λιώνει. Τα 

Εικόνα 2: τα ηφαίστεια του 

Αιγαίου 
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τηγμένα πετρώματα έχουν μικρότερη πυκνότητα από τα περιβάλλοντα πετρώματα και με τη 

δράση των αερίων ανέρχεται διαπερνώντας την υπερκείμενη (Ευρασιατική) πλάκα. Το 

μάγμα φτάνει στην επιφάνεια δημιουργώντας ηφαίστεια σε γραμμή τόξου. Το ηφαιστειακό 

τόξο αποτελεί μέρος του τόξου του Αιγαίου το οποίο αποτελείται ακόμη από την ελληνική 

τάφρο, το νησιωτικό τόξο και  την οπισθοτάφρο (Εικόνα 3).   

Το ηφαιστειακό τόξο βρίσκεται 250 Km βόρεια του σημερινού ορίου σύγκρουσης των δύο 

πλακών. 

 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΞΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ηφαίστειο Σουσακίου, νομού Κορινθίας 

Στην περιοχή του Σουσακίου στον νομό Κορινθίας, η ηφαιστειακή δραστηριότητα   

εκδηλώθηκε πριν 2,7 εκατομύρια χρόνια, ενώ σήμερα παρατηρούνται ατμιδικά φαινόμενα 

(Εικόνα 4). 

 

  
 

Ηφαίστειο Μήλου 

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην νήσο Μήλο (Εικόνα 5) ξεκινά από το Ανώτερο 

Πλειόκαινο (3,5-4 εκατ. χρόνια έως 2,6 εκατ.χρόνια πριν) και συνεχίζεται στο 

Τεταρτογενές (2,6 εκατ. χρόνια έως σήμερα). 

 
 

 

Εικόνα 4: Σουσάκι Κορινθίας 

Εικόνα 5: Μήλος 

http://1.bp.blogspot.com/-1vLVFqIggCk/TchYBx1HrLI/AAAAAAAAAEM/mgGbAJmGEWI/s1600/sousaki_2-thumb-small.%CE%B1%CF%84%CE%BC%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82.jpg
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Χαρακτηριστική η περιοχή  του Σαρακίνικου, στο βόρειο τμήμα του νησιού (εικόνα 6). 

Εντυπωσιακοί λευκοί σχηματισμοί που δημιουργήθηκαν  με συνεχείς εναλλαγές 

ηφαιστειακών υλικών, που εναποτέθηκαν σε θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον.  

 

 
 

 

Ηφαίστειο της Σαντορίνης. 

 

 Η πρωταρχική δημιουργία του ηφαιστείου της Σαντορίνης τοποθετείται στο τέλος της 

νεογενούς περιόδου με τον κατακερματισμό και την καταβύθιση της Αιγηίδας. Η  σημερινή 

Σαντορίνη καθώς και τα νησιά Θηρασία και Ασπρονήσι είναι απομεινάρια της μεγάλης 

έκρηξης στο ηφαιστειογενές νησ Στρογγύλη περίπου το 1500 π. Χ.. Αποτέλεσμα της μεγάλης 

έκρηξης θεωρείται η πτώση του Μινωικού πολιτισμού. Το κεντρικό τμήμα της Στρογγύλης 

ανατινάχτηκε μαζί με τον κρατήρα του ηφαιστείου και δημιουργήθηκε η  καλδέρα.  

(εικόνα 7).  

 

 
 

Τα τελευταία 2000 χρόνια, έχουμε τις παρακάτω εκρήξεις του ηφαιστείου της Σαντορίνης 

-197 π.Χ. σχηματισμός της νήσου Παλαιάς Καμμένης 

-19 μ.Χ σχηματισμός νήσου Θείας 

-1570 μ.Χ σχηματισμός της νήσου Μικράς Καμμένης 

- 1707-11 μ.Χ σχηματισμός νήσου Νέας Καμμένης 

-1866-70 μ.Χ σχηματισμός νήσου Γεωργίου 

Εικόνα 7: καλδέρα Σαντορίνης 

Εικόνα 6:Σαρακήνικο Μήλου 

http://3.bp.blogspot.com/-46AR2FoMqEs/Tchiuv_3ncI/AAAAAAAAAEc/rllvCX22qVM/s1600/%25CE%25BC%25CE%25B7%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2582.jpeg
http://3.bp.blogspot.com/-46AR2FoMqEs/Tchiuv_3ncI/AAAAAAAAAEc/rllvCX22qVM/s1600/%25CE%25BC%25CE%25B7%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2582.jpeg
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-1925-6 μ.Χ συνένωση των νήσων Μικρής και Νέας Καμμένης 

-1939-41 μ.Χ συνένωση της νησίδας Γεώργιος με την ενιαία νησίδα Μικράς και Παλαιάς 

Καμμένης 

-1950 μ.Χ έκχυση ρευμάτων λάβας. 

 

Ηφαίστειο της Νισύρου 

Είναι το νεότερο ενεργό, μεγάλο ηφαίστειο του Αιγαίου, με θαυμάσια διατηρημένη 

καλντέρα διαμέτρου 4 Km που επιτρέπει την παρατήρηση της εσωτερικής δομής του. Η 

τελευταία μεγάλη έκρηξη στη Νίσυρο χρονολογείται 35.000 πριν από σήμερα. Παρουσιάζει 

έντονη ατμιδική δραστηριότητα. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το ηφαιστειογενές νησί 

Γυαλί στο οποίο γίνεται εξόρυξη κίσσηρης (ελαφρόπετρα) και περλίτη (εικόνα 9). Η εξόρυξη 

είναι τόσο εντατική (900.000 τόνοι ετησίως) που το νησί κινδυνέυει να εξαφανιστεί. 

 

  

 
 

 

 

Εικόνα 8: ηφαίστειο Νισύρου 

Εικόνα 9: Νήσος Γυαλί 
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Οι θάλασσες της Ευρώπης 
 

Μάστορας Δημήτριος, Μπλέτσης Χρήστος, Μπούμπουκας Παναγιώτης, Ξηρού 

Γεωργία, Παλάντζας Ευάγγελος, Χάμος Αργύριος 

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κωνστανογιάννη Μαρία, Χημικός 

 

Η εργασία είναι αναρτημένη σε μορφή power point και βίντεο στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 
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Κλιματόγραμμα Αθήνας 

 

 Κελάνδριας Ιωάννης-Ταξιάρχης 

1ο Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας 

Επιβλέπων καθηγητής: Χαλκιάς Φαίδων, Φυσικός 

 

Η εργασία είναι αναρτημένη σε μορφή power point και βίντεο στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 
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Ο ρόλος του νερού στη διάβρωση των πετρωμάτων 

Διάκονος Κων/νος, Θεοφάνη Ειρήνη, Θεοφάνης  Αλέξιος, Μάρτη Αικατερίνη  

1ο Γυμνάσιο Βύρωνα 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μπορμπότσιαλου Ιωάννα,  Γεωλόγος 

ioanna_borb@yahoo.com 

 

Εισαγωγή 

Η αποσάθρωση και η διάβρωση είναι δύο διαδικασίες στενά εμπλεκόμενες με στόχο την 

εξάλειψη των μορφών του αναγλύφου και την ισοπέδωσή του. Αυτή η ισοπέδωση 

επιτυγχάνεται με την αδιάκοπη δράση εξωγενών παραγόντων και την μεταφορά ύλης από 

υψηλές περιοχές σε χαμηλότερες. Η αποσάθρωση είναι κυρίως χημικού χαρακτήρα και 

λιγότερο μηχανικού. Το φαινόμενο της διάβρωσης είναι κυρίως μηχανικού χαρακτήρα και 

ακολουθεί την αποσάθρωση. Εμπεριέχει την έννοια της υποσκαφής αλλά κυρίως αναφέρεται 

στη μεταφορά των προιόντων της αποσάθρωσης  με το νερό, τον άνεμο, τους παγετώνες και 

τη βαρύτητα. Στην παρούσα εργασία ερευνάται ο ρόλος του νερού στη διάβρωση. 

Τι είναι η διάβρωση 

Διάβρωση εννοούμε την προοδευτική αποσύνθεση των υλικών των εδαφών με την πάροδο 

του χρόνου υπό την επίδραση παραγόντων του περιβάλλοντος, όπως του ανέμου, του νερού, 

του πάγου ή ακόμη και των ζωντανών οργανισμών.  

Εξέλιξη της διάβρωσης 

Προοπτική εξέλιξη της διάβρωσης (Εικόνα 1)  

Υποθετική μη διαβρωμένη επιφάνεια  

Ευρέα υψίπεδα, λίγες και στενές κοιλάδες 

Αύξηση της δικτύωσης του υδρογραφικού δικτύου 

Ευρείες κοιλάδες, βαραθρωμένα υψίπεδα 

Ευρύτατες κοιλάδες, απομονωμένα υψίπεδα 

 

Εικόνα 1: προοδευτική εξέλιξη της 

διάβρωσης 

mailto:ioanna_borb@yahoo.com
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Υδατική Διάβρωση 

Η υδατική διάβρωση λειτουργεί σαν γυαλόχαρτο που φθείρει συνεχώς και αδιαλείπτως την 

επιφάνεια του φλοιού της γης από τα υψηλότερα σημεία του αναγλύφου προς τις περιοχές 

με χαμηλότερο υψόμετρο. Τα παραχθέντα υλικά παρασύρονται από τα επιφανειακά ύδατα  

και καταλήγουν σε χαμηλότερες περιοχές  με ηπιότερες κλίσεις (οροπέδια, υδρογραφικό 

δίκτυο, ποτάμια, θάλασσα) (Εικόνα 2) 

 

Το νερό καταστρέφει τις πέτρες 

Θα σκεφτόσασταν ποτέ ότι το νερό μπορεί να καταστρέψει μια πέτρα;            

 Κι όμως, με το πέρασμα εκατομμυρίων χρόνων οι σταγόνες της βροχής, τα ορμητικά 

ποτάμια και οι παγετώνες διαβρώνουν ακόμη και το σκληρότερο   πέτρωμα. Η βροχή 

περιέχει οξέα ικανά να διαλύσουν τα ορυκτά που   περιέχονται σε μερικά πετρώματα.  

• Η διάβρωση στα βουνά 

Πριν από πολλά χρόνια, υπήρχαν περισσότερα βουνά απ’ ότι σήμερα, τα οποία όμως 

διαβρώθηκαν.  

Πώς έγινε αυτό;  

Από το επαναλαμβανόμενο χαλάζι, τη βροχή, και τους ανέμους. Η διάβρωση αυτή όμως δεν 

έγινε από τη μία μέρα στην άλλη, κράτησε τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα, που δεν είναι 

αντιληπτή στου ανθρώπους (εικόνα 3). 

Ποτάμι που διαβρώνει πεδιάδα                      

Διάβρωση από την θάλασσα 

Εικόνα 2 
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• Διαβρωτική επίδραση των σταγονών (Εικόνα 4) 

Τα χαρακτηριστικά της βροχοσταγόνας που παίζουν ρόλο στη διαβρωτική της ικανότητα 

είναι:  

η μάζα  

η κατεύθυνσή της  

η τελική ταχύτητά της  

η ένταση της βροχόπτωσης (όσο ραγδαιότερη η βροχή, τόσο μεγαλύτερη η διάμετρος 

των σταγόνων, τόσο μεγαλύτερη η ταχύτητα προσγείωσής τους και άρα τόσο 

περισσότερη η διάβρωση) 

 

 

• Από ποταμός-Καταράκτης (Εικόνα 5) 

Οι πέτρες που πλέουν μέσα στο νερό τρίβονται με τα σταθερά πετρώματα που βρίσκονται 

στον πυθμένα του ποταμού. 

 Το στρώμα με το μαλακό πέτρωμα αρχίζει να φθείρεται. 

 Το σκληρό στρώμα που απέμεινε σχημάτισε την κορυφή του καταρράκτη. 

Εικόνα 4 

Εικόνα 3: Μετέωρα Θεσσαλίας 
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Διάβρωση ακτών (εικόνα 6) 

Το  χειμώνα, οι μεγάλου ύψους κυματισμοί μεταφέρουν την άμμο εγκάρσια στην ακτή προς 

τα ανοιχτά. Το καλοκαίρι, μεταφέρεται η άμμος προς την ακτή από τους ήπιους κυματισμούς 

και αποκαθίσταται. Τα κύματα της θάλασσας που σκάνε κάθε μέρα στα βράχια σκάβουν 

σιγά σιγά τα βράχια και τελικά μεγάλα κομμάτια τους σπάνε. Σε άλλες περιοχές τα κύματα 

μπορεί να παρασύρουν την άμμο της ακτής κι έτσι οι παραλίες οπισθοχωρούν. Άλλες φορές 

βέβαια, η θάλασσα μεταφέρει άμμο και δημιουργεί αμμώδεις παραλίες.  

Εικόνα 5 
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Η περίπτωση του φαραγγιού Grand Canyon-ΗΠΑ 

Το Grand Canyon είναι μεταξύ των μεγαλύτερων σε εξέλιξη γεωλογικών φαινομένων στη 

γη. Η απεραντοσύνη και η επιβλητικότητά του είναι εκπληκτική, ενώ τα στοιχεία που 

αποκαλύπτει για την ιστορία της γης, ανεκτίμητα (εικόνα 7). 

 

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΑΥΑΓΙΟ, 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ  

 

ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  

 

Εικόνα 6 

Εικόνα 7 
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Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι ο ποταμός Κολοράντο σχημάτισε την πορεία του μέσα από 

το φαράγγι τουλάχιστον 17 εκατομμύρια χρόνια πριν. Από τότε, ο ποταμός Κολοράντο 

συνεχίζει  να διαβρώνει την περιοχή . 

 

Βιβλιογραφία 

https://www.britannica.com  

https://pixnio.com  

https://www.pemptousia.gr  

http://vasilikoulamarkou3.blogspot.com  

https://www.britannica.com  

www.lifesos.eu  

http://www.kathimerini.gr  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ LAROUSE 

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

http://theatrecomments.weebly.com  

http://www.geo.auth.gr/courses/gge  

http://www.geologypage.com  

https://www.geodifhs.com  

https://www.athensvoice.gr  

https://www.4seasonsoutdoor.gr  

https://www.clickatlife.gr  

www.wikipedia.gr  

       https://www.discovergreece.com 
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Μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα του σχολείου μας 

 

Περιβαλλοντική ομάδα 

13ο Γυμνάσιο Αθηνών 
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κοντομάρη Μαριάνθη, Χημικός 

 

Η εργασία είναι αναρτημένη σε μορφή power point στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 
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Συνεδρία 2: Προφορικές εργασίες Φυσικής και 

καινοτόμες εργασίες 
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Πέντε επιστήμονες που άλλαξαν τον κόσμο 

 

Αχτίδας Αναστάσιος,  Γεωργακόπουλος Γεώργιος 

3ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Καπλάνη Αλεξάνδρα, Φυσικός 
alexandra.kaplani@gmail.com 

Σερ Ισαάκ Νιούτον 

Ο πολύ γνωστός Νεύτωνας, όλοι τον γνωρίζουμε για τους τρεις θεμελιώδεις νομούς της 

μηχανικής και ότι αφοσίωσε όλη του την ζωή στην επιστήμη και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό 

διότι πάνω στην επιστημονική του ερευνά βασίζεται ένα τεράστιο μέρος της κλασσικής 

μηχανικής γνωστή και σαν Νευτώνεια. Κάποιοι όμως θα έλεγαν ότι ήταν υπερβολικά 

αφοσιωμένος στην επιστημονική του καριέρα καθώς λίγο μετά τον θάνατο του υπήρχε μια 

φήμη ότι πέθανε παρθένος μερικοί λένε πως αυτές οι φήμες δημιουργήθηκαν για να 

απομυθοποιήσουν αυτόν τον κολοσσό της φυσικής. Πέρα από αυτό πιστεύω πως όλοι 

γνωρίζουμε την ιστορία του μήλου που έπεσε πάνω στο κεφάλι του και του έδωσε την ώθηση 

να αναζητήσει για την βαρύτητα. Το μοναδικό σίγουρο είναι πως η μαθητική μας ζωή θα 

ήταν πολύ πιο εύκολη άμα έπεφτε όλο το δέντρο πάνω του και όχι μόνο το μήλο. Τώρα όμως 

αντί να σας κουράσω με τους χιλιοειπωμένους θεμελιώδεις νομούς της μηχανικής  θα 

αναφέρω συνοπτικά ένα μεγάλο μέρος του πιο αγνώστου επιστημονικού του έργου. Έχουμε 

και λεμέ: 

Απέδειξε ότι το ηλιακό φως αποτελείται από επιμέρους χρώματα, αυτό το κατάφερε όταν 

πηρέ ένα κομμάτι πρίσμα και παρατήρησε ότι όλα τα χρώματα δημιουργούνται ενώ αρχικά 

είχαμε μονάχα το φως το ηλίου. Με αυτόν τον τρόπο ενίσχυσε την τότε νηπιακή επιστήμη 

της οπτικής. Επίσης είχε και μια σημαντική επίδραση στον μαθηματικό τομέα  η «μέθοδος 

των ροών», όπως ο ίδιος την ονόμαζε, βασίστηκε στην ιδέα ότι η ολοκλήρωση μιας 

συνάρτησης δηλαδή η εύρεση του εμβαδού που ορίζεται από την καμπύλη που την 

αναπαριστά, ένα γιγάντιές κατόρθωμα που βοήθησε την ανάπτυξη του μαθηματικού τομέα. 

Μάικλ Φαραντέι 

Συνεχίζουμε στον δεύτερο επιστήμονα που κατάφερε να αλλάξει τον κόσμο, τον Μάικλ 

Φαραντέι. Τα επαναστατικά πειράματα του Φαραντέι άλλαξαν για πάντα την 

ηλεκτρομαγνητική φυσική καθώς ήταν ο πρώτος που διαπίστωσε την δεξιόστροφη φορά του 

μαγνητικού πεδίου σε σχέση με την φορά του ρεύματος που το παράγει. Κάτι που σήμερα 

ονομάζουμε κανόνα του δεξιού χεριού, γνωστό επίσης ως την χειρονομία που κάνουν οι 

μαθητές της θετικής κατεύθυνσης αφού έμαθαν ότι ο ηλεκτρομαγνητισμός είναι μέσα στην 

ύλη των πανελλήνιων. Προσοχή, δεν πρέπει να μπερδευτεί με τον άλλο κανόνα του δεξιού 

χεριού που μας δίνει την κατεύθυνση της δύναμης σε σχέση με την κατεύθυνση του 

ρεύματος. Που επίσης εμφανίζεται μετρά από ένα διαγώνισμα στον ηλεκτρομαγνητισμό 

όταν ρωτήσει τους μαθητές πως έγραψαν. Επιπλέον δημιούργησε μερικές πολύ χρήσιμες 

ηλεκτρικές συσκευές όπως την ηλεκτρογεννήτρια και τον μετασχηματιστή ,και τα δυο είναι 

απαραίτητες συσκευές που έπαιξαν καθοριστικό ρολό στον εκσυγχρονισμό των πόλεων 

στους επομένους αιώνες, επιπρόσθετα  ονόμασαν την μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας 

της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής - έτσι όπως περιγράφει το φαινόμενο αυτό στον νομό του- 

προς τιμήν του Μάικλ. Τέλος θα έπρεπε να τονίσουμε την προσπάθεια του φραχτεί να 

mailto:alexandra.kaplani@gmail.com
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εκλαϊκεύσει την επιστήμη στις μάζες καθιερώνοντας τις ετήσιες χριστουγεννιάτικες 

διαλέξεις του βασιλικού ινστιτούτου 

Ρούντολφ Κλαούζους 

Ο επόμενος στην λίστα είναι ο Γερμανός Ρούντολφ Κολαούζους. Με όνομα που σήμερα θα 

τραβούσε την προσοχή αρκετών «τραμπούκων» σε γυμνάσια και λύκεια, ο Κλαούζους 

θεωρείται θεμελιωτής της θερμοδυναμικής, καθώς τον 19ο αιώνα όρισε την εντροπία και 

διατύπωσε τον πρώτο καθώς και τον δεύτερο αεροδυναμικό νόμο. Που αρχικά μάλλον δεν 

συνειδητοποιείτε το βεληνεκές αυτών των δυο εννοιών ή το έργο του Κλαουζιους στην 

επιστήμη. Όμως πιστεύω πως με μια διευκρίνηση όλα θα γίνουν πιο κατανοητά. Οπότε στη 

θερμοδυναμική, εντροπία είναι η έννοια μέσω της οποίας μετράμε η αταξία της ύλης. Έτσι, 

όταν μιλάμε για την εντροπία ως μέγεθος τότε εννοούμε το πόσο ακατάστατα και χαοτικά 

είναι τα διάφορα αντικείμενα σε ατομικό  επίπεδο. 

Ας φανταστούμε ένα τακτοποιημένο δωμάτιο, σαν αυτό εδώ, άμα θεωρήσουμε τα ρούχα και 

τα σεντόνια και τα μαξιλάρια ως υποατομικά σωματίδια τότε θα λέγαμε πως σε αυτόν το 

χώρο το επίπεδο της εντροπίας είναι πολύ χαμηλό, διότι όλα είναι ταχτοποιημένα και στην 

σωστή τους θέση. Τώρα φανταστείτε πως περνάνε δυο εβδομάδες και όλα μέσα στο δωμάτιο 

είναι πεταγμένα στο πάτωμα το κρεβάτι ξέστρωτο κτλ, όπως αυτό εδώ το δωμάτιο, στην 

δικιά  μου περίπτωση έτσι γίνεται 20 λεπτά αφού το καθαρίσει η μάνα μου. Εδώ λέμε ότι το 

επίπεδο της εντροπίας είναι πολύ υψηλό, στην πραγματικότητα όμως η εντροπία μπορεί 

μονάχα να αυξηθεί, δηλαδή σε αυτό το σύστημα του δωματίου η εντροπία μπορεί να πάρει 

μια μέγιστη τιμή και ΔΕΝ μπορεί να μειωθεί, εδώ έρχεται και ο δεύτερος θερμοδυναμικός 

νόμος που εξηγεί επιστημονικά αυτό το συμπέρασμα. Τώρα οι περισσότεροι θα αναρωτιέστε 

γι ποιον λόγο βρίσκεται ο Ρούντολφ μέσα σε αυτήν την παρουσίαση, η εντροπία δεν είναι 

πολύ γνωστή και έτσι παραμερίζεται συνήθως όταν μιλάμε για σημαντικές επιστημονικές 

ανακαλύψεις. Όμως η εντροπία και ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής είναι από τους 

βασικότερους νόμους που έχουμε, αυτό είναι εν μέρει διότι γνωρίζουμε ότι είναι σωστοί. 

Δηλαδή σε περίπτωση που δημιουργηθεί μια νέα πιο σφαιρική θεωρία που εξηγεί τον κόσμο 

μας καλύτερα τότε μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως η εντροπία και η θερμοδυναμική θα 

παραμείνουν ίδιες. Επίσης με την εντροπία έχουμε αποδείξει ότι το ταξίδι στο παρελθόν δεν 

είναι δυνατό, που είναι από τις πιο συναρπαστικές συνέπειες της. Από την άλλη πλευρά η 

πιο πρακτική εφαρμογή της θερμοδυναμικής και πιο συγκεκριμένα του 2ου νόμου είναι στις 

θερμικές μηχανές, δηλαδή οποιαδήποτε μηχανή που παράγει έργο χρησιμοποιώντας 

θερμοδυναμικά φαινόμενα, όπως ο κινητήρας του αυτοκινήτου. 

Άλμπερτ Αϊνστάιν 

Και συνεχίζουμε στον πιο γνωστό επιστήμονα που υπήρξε, τον Άλμπερτ Αϊνστάιν, ένας 

επιστήμονας που είχε τόσο ριζοσπαστικές ιδέες που το γεγονός ότι του  προτάθηκε η 

προεδρία του νεοσύστατου τότε κράτους του Ισραήλ το 1952 δεν είναι το μεγαλύτερο 

κατόρθωμα του, δυστυχώς (ή ευτυχώς) όμως αρνήθηκε. Να συγκεντρωθούμε όμως στο 

επιστημονικό του έργο. 

Πριν κατανοήσουμε το δύσκολο θέμα της ειδικής σχετικότητας πρέπει πρώτα να θέσουμε 

μερικά αξιώματα. Πρώτα απ’ όλα, η ταχύτητα του φωτός, όπως βλέπετε είναι πολύ, πολύ, 

πολύ, πολύ γρήγορο το φως. Για την ακρίβεια η ταχύτητα του φωτός είναι η μέγιστη 

ταχύτητα με την οποία μπορεί να κινείται ένα σώμα είτε έχει μάζα είτε όχι. Επίσης η 
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ταχύτητα του φωτός είναι απόλυτη, δηλαδή για κάθε παρατηρητή ανεξαρτήτως της 

κινητικής του κατάστασης θα είναι περίπου 300.000 χμλ/δευτ, και αυτό έχει τεράστια 

σημασία για αυτό που θα πούμε τώρα. Ένα δεύτερο αξίωμα που πρέπει να εγκολπιστούμε 

είναι ότι δεν υπάρχει απόλυτος χρόνος. Η λογική ότι ο χρόνος περνάει με τον ίδιο ρυθμό για 

όλους δεν ισχύει στην θεωρία της σχετικότητας. Ωραία τώρα μπορούμε να αρχίσουμε με ένα 

απλό παράδειγμα, όταν είναι κάποιος μέσα στο μετρό ή στο τρένο και προχωρά προς την 

ίδια κατεύθυνση με την οποία πάει και το τρένο τότε ποια είναι η ταχύτητα του; Η απάντηση 

είναι εξαρτάται, από τι όμως εξαρτάται; Είναι πολύ απλό επειδή άμα θεωρήσουμε σαν 

παρατηρητή το άτομο που κινείται μέσα στο τρένο τότε η ταχύτητα του είναι ίση με τον 

ρυθμό της μεταβολής της θέσης του. Άμα όμως θεωρήσουμε σαν παρατηρητή ένα άνθρωπο 

έξω από το τρένο που είναι ακίνητος τότε ο άνθρωπος μέσα θα κινείται με την ταχύτητα που 

περπατάει αλλά και με την ταχύτητα του τρένου!! Έτσι είναι το απλό μέρος της ειδικής 

σχετικότητας. Τώρα στο πιο σύνθετο θέμα της Διαστολής του χρόνου στην ειδική 

σχετικότητα. Έχουμε πάλι ένα τρένο με μήκος 300.000 χμλ και κινείται με ταχύτητα 0,7% 

της ταχύτητας του φωτός με έναν επιβάτη μέσα του. Και αυτός ο επιβάτης βαριέται πολύ και 

αρχίζει να παίζει με μια δέσμη φωτός. Παρατηρεί πως η δέσμη φωτός φτάνει στην άλλη 

άκρη του βαγονιού μετά από ένα δευτερόλεπτο. Τότε συνειδητοποίησε ότι βρίσκεται σε 

λάθος βαγόνι. Τέλος πάντων, αφήνουμε τον επιβάτη και συγκεντρωνόμαστε σε έναν 

εξωτερικό παρατηρητή που με κάποιο τρόπο μπορεί και παρατηρεί τον επιβάτη να παίζει με 

την ακτίνα φωτός, εκείνος παρατηρεί πως η ακτίνα φωτός χρειάζεται 1,5 δευτερόλεπτα για 

να φτάσει στην άλλη άκρη του βαγονιού. Αυτό δεν είναι υπολογιστικό λάθος αλλά το βαγόνι 

μετακινήθηκε καθώς η ακτίνα φωτός πήγαινε από την μια άκρη στην άλλη,κάποιος όμως θα 

αναρωτηθεί τι έγινε πραγματικά πόση ώρα χρειάστηκε για διανύσει το μήκος του 

βαγονιού??? Η απάντηση είναι και οι δυο. Κατά την γνώμη μου αυτό είναι ένα πολύ 

ενδιαφέρον κομμάτι της σύγχρονης φυσικής επειδή μας δείχνει πως γίνεται κάποιος να 

ταξιδέψει μπροστά στον χρόνο. Είναι όμως πολύ σημαντικό να αναφέρουμε πως η ειδική 

σχετικότητα προβλέπει και άλλα περίεργα φαινόμενα όπως, η συστολή του μήκους. Σε αυτό 

το παράδειγμα ο εξωτερικός παρατηρητής έχει μετρήσει το μήκος του βαγονιού να είναι 

200.000χμλ ενώ ο επιβάτης ότι είναι 300.000χμλ. Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν συστέλλεται 

το ίδιο το τρένο, αλλά η μέτρησή του από ένα άλλο σύστημα αναφοράς. Είναι ο χώρος που 

παραμορφώνεται και όχι το τρένο, όπως επίσης είναι ο χρόνος που παραμορφώνεται και όχι 

τα ρολόγια. Άμα σας ακούγεται τρελό αυτό μην ανησυχείτε, γίνεται πιο τρελό, αναφέρομαι 

φυσικά στο φαινόμενο του ταυτοχρονισμού και πως δύο γεγονότα συμβαίνουν ταυτόχρονα 

ή το ένα μετά το άλλο, σωστά; Λοιπόν το μοναδικό πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να 

καταφέρουμε να κινήσουμε το βαγόνι σε ταχύτητες κοντά στην ταχύτητα του φωτός και να 

έχουμε εναν παρατηρητή που να μην κινείται σε σχέση με το βαγόνι. Καθώς βλέπει το βαγόνι 

να κινείται προς τα δεξιά το αριστερό του άκρο πλησιάζει την αριστερή δέσμη φωτος. Άρα 

γι’ αυτόν η αριστερή δέσμη φτάνει στο ένα άκρο του τρένου νωρίτερα από τη δεξιά. Δύο 

γεγονότα που για τον επιβάτη είναι ταυτόχρονα για τον ακίνητο παρατηρητή δεν είναι. Και 

πάλι σε αυτή την περίπτωση και οι δυο έχουν δίκιο. 

Δυστυχώς όμως όλα αυτά τα ειδικά φαινόμενα παρατηρούνται μονάχα σε ταχύτητες κοντά 

στην ταχύτητα του φωτός. Αυτό οφείλεται στον παράγοντα Λορεντζ που ορίζεται με το 

ελληνικό γράμμα γ που αποτελεί το μετασχηματισμό που γίνεται για να διατηρηθεί η 

ταχύτητα του φωτός σταθερή σε όλα τα συστήματα αναφοράς. Με αυτό ολοκληρώσαμε την 



 

35 
 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΑΙ 5ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

μικρή περίληψη της ειδικής σχετικότητας και συνεχίζουμε στον επόμενο και τελευταίο 

μεγάλο επιστήμονα  Βέρνερ Καρλ Χάιζενμπεργκ 

Βέρνερ Καρλ Χάιζενμπεργκ 

Επόμενως και τελευταίος επιστήμονας για σήμερα είναι ο Βερνερ Καρλ Χαιζερμπεργκ. 

Μισό λεπτό τι κάνει εδώ ο κεντρικός χαρακτήρας της σειράς Breaking Bad, εμείς θέλουμε 

τον πραγματικό Χαιζενμπεργ, τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Η συμβολή του 

Χάιζσερμπεργκ στην μελέτη των μικρομορίων και τελικά στην θεμελίωση της 

κβαντομηχανικής είναι σπουδαία. 

Καταρχάς απορρίπτοντας το ατομικό πρότυπο του μέντορα του Μπορν το οποίο ήταν 

ανεπαρκές σε ό,τι αφορούσε την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των νεότερων ερευνητικών 

προσπαθειών, βασιζόμενος, όχι πλέον στη «διαίσθηση»,αλλά μόνο στα πειραματικά 

δεδομένα και τους υπολογισμούς του προσπάθησε να επιλύσει ένα σοβαρό πρόβλημα της 

Φυσικής, που αφορούσε στον καθορισμό των διακεκριμένων ενεργειακών καταστάσεων 

ενός μη αρμονικού ταλαντωτή. Καθώς αυτός παρουσιάζει σημαντική αναλογία με το απλό, 

πλανητικής δομής άτομο, η επίλυση αυτού του προβλήματος άνοιξε τον δρόμο στην 

ανάπτυξη της Κβαντομηχανικής. ετσι σε εργασία που παρουσίασε αργότερα , διαπίστωσε 

ότι η δομή του ατόμου δεν περιείχε τις τροχιές που είχε προτείνει ο Μπορ, πάνω στις οποίες 

βρίσκονταν εντοπισμένα τα ηλεκτρόνια, αλλά αυτά παρουσιάζουν μια εξάπλωση στον χώρο 

του ατόμου ως ηλεκτρονικό νέφος και η θέση τους δεν είναι απολύτως καθορισμένη. για 

αυτο το λογο επισης εισήγαγε μια νέα μαθηματική θεωρία στην Ατομική Φυσική, τη Θεωρία 

των Μητρών. Βέβαια η μεγαλύτερη προσφορά του Xαιζερμπεργκ εγινε το 1927 οταν 

διατύπωσε την περίφημη Αρχή της αβεβαιότητας ή της απροσδιοριστίας. Μέσω των 

πειραμάτων του, λοιπόν, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσο ακριβέστερα υπολογίζουμε τη 

θέση ενός σωματιδίου τόσο χάνουμε σε ακρίβεια στον υπολογισμό της αντίστοιχης ορμής. 

Μάλιστα υπολογίζοντας το γινόμενο των αβεβαιοτήτων θέσης και ορμής κατέληξε στο ότι 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τη σταθερά του Planck. Έτσι όταν προσπαθούμε να 

μετρήσουμε με ακρίβεια την θέση ενός μικροσωματιδίου αναγκαστικά αυξάνεται την 

αβεβαιότητα στην ορμή του σωματιδίου και αντιστρόφω. Στην παραπάνω εικόνα τα p και 

τα q είναι πίνακες, δηλαδή πιο σύνθετες εκφράσεις και υπακούουν στον κανόνα της 

μεταθετικότητας, και h η σταθερά δράσης του Πλανκ. 

Ουσιαστικά η αρχή αυτή επικεντρώνεται μόνο στον κόσμο των μικροδομών καθώς δεν 

παρατηρείται κάτι ανάλογο στον πραγματικό κόσμο που εμείς οι άνθρωποι συναντάμε 

καθημερινά γύρω μας, εκτός βέβαια αν βρίσκεσαι στην θέση του υπαλλήλου της 

φωτογραφίας. Η αρχή της απροσδιοριστίας έδινε μια τελείως νέα ερμηνεία για τον φυσικό 

κόσμο, όπως ότι κύμα και σωματίδιο είναι διαφορετικές θεωρήσεις του ίδιου πράγματος, 

καθώς και την ουσιαστική εξήγηση της σταθερότητας της ύλης. Στη θέση της αιτιότητας της 

Κλασικής Φυσικής, μπήκε η τυχαιότητα των γεγονότων. Στις αρχές που ανέπτυξε ο 

Χαιζερμπεργκ στηρίχθηκαν οι περισσότεροι επιστήμονες κβαντομηχανικής και με την 

εφαρμογή αυτών έχουμε φτάσει στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Σε ένα κόσμο με 

γνώσεις που άνηκαν μόνο στο φάσμα της φαντασίας πριν απο μερικούς αιώνες.  
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Επίλογος 

Αυτοί λοιπόν ήταν πέντε επιστήμονες οι οποίοι με την συμβολή  τους άλλαξαν τα δρώμενα 

της φυσικής. Κλείνοντας θα θέλαμε να πούμε ότι έχουν υπάρξει πάρα πολλοί, εκτός απά 

αυτούς που σας παρουσιάσαμε,  αξιοθαύμαστοι για το έργο τους επιστήμονες. Ως παιδιά 

λυκείου που τώρα ανακαλύπτουμε τον κόσμο της φυσικής επιστήμης, εμπνεόμαστε από 

αυτούς τους ανθρώπους  και στοχεύουμε να τοποθετήσουμε και το δικό μας λιθαράκι σε 

αυτό το κυνήγι θησαυ-ρού.  Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. 
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Μαύρες τρύπες 

 

Σιδερόπουλος Πολύκαρπος 

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης         

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ευαγγελοπούλου Αναστασία, Φυσικός 

 anevagel@gmail.com 

 

1. Τι είναι οι μαύρες τρύπες; 

Μια Μαύρη Τρύπα είναι ένα μέρος στο αχανές σύμπαν, όπου η βαρύτητα της είναι 

τρομερά ισχυρή. Είναι τόσο ισχυρή που ούτε το φως δεν γίνεται να την αποφύγει. Γι’ αυτόν 

τον λόγο δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε τις Μαύρες Τρύπες, είναι αόρατες. Όμως 

καταφέρνουμε να εντοπίζουμε αυτά τα μυστήρια  «σώματα» με ειδικά εργαλεία στα 

διαστημικά τηλεσκόπια αλλά και με τα αποτελέσματα και τις αλλαγές που προκαλεί η 

δυνατή βαρύτητα της «Τρύπας». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Η ανακάλυψη των μαύρων τρυπών.  

Η θεωρία των μαύρων τρυπών αναπτύχθηκε προτού υπάρξουν κάποιες 

παρατηρησιακές ενδείξεις για την ύπαρξή τους! 

• Η ιδέα της Μαύρης Τρύπας  αρχικά ειπώθηκε το 1784 από έναν Άγγλο αρχάριο 

επιστήμονα και κληρικό τον John Mitchell ο οποίος πίστευε ότι ο νόμος του Νεύτωνα 

πρότεινε πως τέτοια σώματα υπάρχουν. 

• Το 1796, ο Γάλλος μαθηματικός Laplace ανέφερε ότι σύμφωνα με τον νόμο της 

Παγκόσμιας Έλξης του Νεύτωνα, θα πρέπει αστέρες μεγάλης μάζας να καμπυλώνουν 

ισχυρά το φως και επομένως να μην μπορούμε να τους δούμε. 

• Το 1915 η θεωρία της σχετικότητας  του Albert Einstein προέβλεψε την ύπαρξη 

αυτών των σωμάτων. 

• Τη δεκαετία του 1950 οι γίγαντες της διανόησης Robert Oppenheimer και John 

Wheeler διαφωνούσαν για τον σχηματισμό των μαύρων τρυπών. 

• Το 1967 ο Wheeler εισήγαγε στα σώματα αυτά το όνομα «μαύρες τρύπες ή μελανές 

οπές». Μέχρι τότε ονομάζονταν «παγωμένοι αστέρες» ή « αστέρες που υφίστανται 

κατάρρευση». 

Σχήμα 1: Μεγάλη μαύρη τρύπα στον Γαλαξία μας 

mailto:anevagel@gmail.com
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• Ένας τρόπος για να ανιχνεύσουμε μία μαύρη τρύπα είναι η εκτροπή του φωτός όταν 

διέρχεται κοντά σε αυτήν. Η  μαύρη τρύπα δρα ως βαρυτικός φακός, δηλαδή όταν οι 

ακτίνες του φωτός ενός άστρου πλησιάζουν τη μαύρη τρύπα, καμπυλώνονται λόγω του 

ισχυρού βαρυτικού πεδίου. Επομένως ο επίγειος παρατηρητής βλέπει δύο εικόνες του 

αστέρα. 

• Ένας άλλος τρόπος να παρατηρήσουμε μαύρη τρύπα είναι όταν αυτή αποτελεί τμήμα 

διπλού αστέρα. Τότε θερμό υλικό από τον άλλο αστέρα του ζεύγους έλκεται από τη μαύρη 

τρύπα και απορροφάται από αυτήν. Τα σωματίδια του υλικού καθώς κινούνται προς τη 

μαύρη τρύπα, επιταχύνονται πολύ, οπότε εκπέμπουν ακτίνες Χ. Η πρώτη πηγή ακτίνων Χ 

που αποδείχτηκε ότι οφείλεται στο φαινόμενο αυτό ήταν ο Κύκνος Χ-1, ένα ζεύγος 

αστέρων που αποτελείται από μία μαύρη τρύπα και έναν υπεργίγαντα. Μάλιστα το 1974, 

πριν αποδειχτεί  ότι ο Κύκνος Χ-1 περιλαμβάνει μία  μαύρη τρύπα, ο Stephen Hawking 

και ο Kip Thorne στοιχημάτισαν για αυτό. Ο πρώτος θεωρούσε ότι δεν είναι μαύρη τρύπα 

και θα πλήρωνε μία ετήσια συνδρομή στο περιοδικό (ερωτικού περιεχομένου!) Penthouse 

εάν κέρδιζε ο Thorne, ενώ εάν έχανε ο Thorne θα πλήρωνε στον Hawking για 4 χρόνια τη 

συνδρομή στο περιοδικό Private Eye. To 1990 o Hawking  έχασε το στοίχημα!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ο θάνατος των άστρων. Πώς δημιουργούνται οι μαύρες τρύπες;  

Ένα άστρο από τη στιγμή που θα γεννηθεί αρχίζει έναν ατέλειωτο αγώνα ενάντια στον 

θάνατό του δηλαδή ενάντια στη δύναμη της βαρύτητας η οποία τείνει να το συνθλίψει. Για 

να μπορέσει να αντισταθεί σε αυτήν πρέπει το ίδιο να μπορέσει να δημιουργήσει ενέργεια. 

Η  τεράστια ενέργεια των άστρων πηγάζει  από τις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις που 

πραγματοποιούνται στο κέντρο τους, όπως  συμβαίνει και στο κέντρο του δικού μας Ήλιου. 

Στο εσωτερικό του πυρήνα των άστρων  η θερμοκρασία φτάνει τα 15 εκατομμύρια βαθμούς 

Κελσίου. Εκεί, πυρήνες υδρογόνου συγκρούονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας ήλιο και 

απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες ενέργειας. 

Σχήμα 2: Η πηγή Cyg Χ-1 είναι διπλό σύστημα, 2 αστέρες δηλαδή που περιφέρονται γύρω 
από το κοινό τους κέντρο μάζας. Ο ένας έχει καταρρεύσει σε μαύρη τρύπα μάζας περίπου 15 

ηλιακών μαζών. Ο άλλος αστέρας είναι ο κυανός υπεργίγαντας , που “τρέφει” με το υλικό του 

τη μαύρη τρύπα. Το υλικό υπερθερμαίνεται καθώς στροβιλίζεται γύρω από την τρύπα κι έτσι 

εκπέμπει τις ακτίνες Χ. (Πηγή: https://www.larissanet.gr/2017/12/07/o-asterismos-kyknos/ 

ανακτήθηκε στις 24/3/2019) 
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Όταν όμως το 10% του υδρογόνου μετατραπεί σε ήλιο, οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις 

στον πυρήνα σταματούν. Ο πυρήνας του άστρου που πλέον αποτελείται μόνο από ήλιο 

αρχίζει να συστέλλεται λόγω της βαρύτητας και έτσι θερμαίνεται.  Όταν η θερμοκρασία 

φτάσει τους 100.000.000 βαθμούς, αρχίζουν οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις 

μετασχηματισμού του ηλίου σε βηρύλλιο και μετά σε άνθρακα. Το άστρο παράγει πολλή 

ενέργεια και διαστέλλεται πολύ, οπότε μετατρέπεται σε έναν κόκκινο γίγαντα,  σε δεκάδες 

δισεκατομμύρια χρόνια και στο τέλος θα γίνει ένας άσπρος νάνος που θα φωτίζει αχνά. Έτσι 

πεθαίνουν τα άστρα με μάζα μικρότερη από 8 ηλιακές μάζες. 

Αν ο αστέρας έχει μάζα πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα του Ήλιου μας (μεγαλύτερη από 8 

ηλιακές μάζες), τότε, μετά την εξάντληση του στοιχείου ηλίου, αρχίζει η πυρηνική καύση 

του άνθρακα. Τελικά δημιουργείται ένας πυρήνας σιδήρου. Η ενέργεια που 

απελευθερώνεται είναι τώρα ακόμα μεγαλύτερη.  Ο θάνατος των γιγάντιων άστρων είναι 

πολύ πιο βίαιος και εκρηκτικός. Πραγματικά, οι αστρικές εκρήξεις σουπερνόβα 

(υπερκαινοφανής) συγκαταλέγονται ανάμεσα στα βιαιότερα φαινόμενα του σύμπαντος. 

Μια έκρηξη που θα εμπλουτίσει το διάστημα με όλα τα βαρέα μέταλλα που το άστρο είχε 

συνθέσει στο εσωτερικό του. 

Εάν μετά την έκρηξη ενός υπερκαινοφανούς αστέρα, παραμείνει μία ποσότητα μάζας 

μεταξύ 1,4 και 2,5 ηλιακές μάζες τότε το άστρο καταλήγει ως αστέρας νετρονίων. Όταν η 

μάζα του αστρικού πυρήνα, που επιβιώνει από την έκρηξη μιας σουπερνόβα υπερβαίνει τις 

3 ηλιακές μάζες, τίποτε δεν μπορεί να αντισταθεί στην οριστική και τελική της κατάρρευση 

σε μια μαύρη τρύπα. Σε ένα σημείο, δηλαδή, με μικρό όγκο και τεράτια πυκνότητα, σε μια 

«ανωμαλία» στην ίδια την υφή του χωροχρόνου, όπου οι νόμοι της φυσικής απλά 

καταρρέουν. Κάθε υλικό σώμα και κάθε μορφής ακτινοβολίας που θα έχει την «ατυχία» να 

διαβεί το όριο αυτό, θα χαθεί στο εσωτερικό της για πάντα. Γιατί πέρα απ’ αυτό, η βαρυτική 

έλξη της μαύρης τρύπας γίνεται τόσο ισχυρή ώστε, τίποτα δεν μπορεί να διαφύγει, ούτε και 

αυτό ακόμη το φως. 

 

 
 

 

 

Σχήμα 3: Απλοποιημένη σχηματική παράσταση της δημιουργίας, εξέλιξης και 

θανάτου των άστρων 
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Ο Stephen Hawking διατύπωσε το 1976 τη θεωρία ότι οι μαύρες τρύπες δεν είναι 

απολύτως μαύρες, γιατί εκπέμπουν ακτινοβολία λόγω κβαντομηχανικών φαινομένων. Η 

ενέργεια που παράγει την ακτινοβολία προέρχεται από τη μάζα της μαύρης τρύπας. 

Το «σημείο μη επιστροφής» από όπου τίποτε δεν μπορεί να ξεφύγει, είναι μία 

φανταστική, σχεδόν σφαιρική επιφάνεια που περιβάλλει τη μαύρη τρύπα, που ονομάζεται 

ορίζοντας γεγονότων. Για παράδειγμα για μία μαύρη τρύπα 3 ηλιακών μαζών ο ορίζοντας 

γεγονότων έχει διάμετρο 16 χιλιομέτρων. Πολλοί θεωρούν ότι οι μαύρες τρύπες είναι πολύ 

επικίνδυνα σώματα. Στη πραγματικότητα είναι επικίνδυνες μόνο για τα σώματα που τις 

πλησιάζουν σε απόσταση μερικών ακτίνων Schwarzschild και θανατηφόρες για τα σώματα 

που περνούν και την ακτίνα Schwarzschild (Rs= 2GM/c2,  όπου Μ= μάζα του άστρου, G= 

παγκόσμια σταθερά, c= ταχύτητα φωτός στο κενό, ή  Rs= 3km x M/Mήλιου). Για παράδειγμα, 

εάν στη θέση του Ήλιου μας υπήρχε μία μαύρη τρύπα ίσης μάζας με τον Ήλιο, τότε οι 

πλανήτες θα συνέχιζαν να περιστρέφονται γύρω από τη μαύρη τρύπα στην ίδια απόσταση 

και ταχύτητα όπως περιστρέφονται τώρα γύρω από τον Ήλιο, μόνο που στη Γη θα 

επικρατούσε μόνιμο σκοτάδι! Κανένας από τους πλανήτες δε θα έπεφτε στη μαύρη τρύπα! 

 

 

 

 

4. Πόσο μεγάλες είναι οι μαύρες τρύπες; 

 

Οι Μαύρες Τρύπες μπορεί να είναι και μεγάλες και μικρές. Οι μικρότερες μπορούν να 

έχουν το μέγεθος ενός ατόμου. Αυτές οι τρύπες είναι μικροσκοπικές αλλά έχουν την ύλη 

ενός βουνού. 

Σχήμα 4: Πόσο θα ζύγιζε μια κοπέλα 45kg στην επιφάνεια διαφόρων τύπων άστρων; 

Σημειώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση η μάζα της κοπέλας παραμένει παντού η ίδια! Αυτό που 

αλλάζει είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας (g), η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με τη μάζα και 
την πυκνότητα του άστρου, οπότε αλλάζει κάθε φορά και το βάρος της κοπέλας!!! 

Πηγή: Χαλκιά, Κρ. (2006) σελ.486 
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Υπάρχουν και οι «Stellar»  Μαύρες Τρύπες οι οποίες μπορεί να περιέχουν μάζα 20 φορές 

μεγαλύτερη από τον Ήλιο. Στον Γαλαξία μας, τον Milky Way (Γαλακτική Οδός) υπάρχουν 

αρκετές από αυτές τις μαύρες τρύπες.  

 

 

 

 

Οι μεγαλύτερες από αυτές τις μαγευτικές τρύπες ονομάζονται «Supermassive» και 

περιέχουν ύλη μεγαλύτερη από τις μάζες ενός εκατομμυρίων Ήλιων μαζί. Οι επιστήμονες 

έχουνε ανακαλύψει πως κάθε μεγάλος γαλαξίας περιέχει μία «Supermassive»  Μαύρη 

Τρύπα.    

 

Σχήμα 5: Οι αστρικές μαύρες τρύπες αυξάνονται 
 απορροφώντας αέριο από ένα συνοδό άστρο  

που περιστρέφεται γύρω τους 

Σχήμα 6: Stellar μαύρη τρύπα 
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Ο Γαλαξίας μας περιέχει και αυτός μια τεράστια μαύρη τρύπα στο κέντρο του, η οποία 

ονομάζεται SAGITTARIUS A. Η μάζα του είναι ίση  με την ύλη 4 εκατομμυρίων Ήλιων 

και μπορεί να χωρέσει μια μεγάλη μπάλα που μπορεί να χωρέσει μερικές εκατομμύρια Γαίες. 

 

 

Σχήμα 7: Supermassive (υπερ-μαζική) μαύρη τρύπα 

Σχήμα 8: Τοποθεσία της  Supermassive  μαύρης τρύπας SAGITTARIUS A στον γαλαξία μας 
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Στις 10 Απριλίου 2019 οι επιστήμονες του διεθνούς Τηλεσκοπίου Ορίζοντα Γεγονότων 

(Event Horizon Telescope-EHT) ανακοίνωσαν ότι για πρώτη φορά «φωτογράφισαν» τη 

μεγάλη μαύρη τρύπα που υπάρχει στο κέντρο του γιγάντιου γαλαξία Μessier 87 (Μ87). Ή 

μάλλον τη «σκιά» που αυτή ρίχνει στο φωτεινό υπόβαθρο των αερίων που στροβιλίζονται 

γύρω της, αφού είναι αδύνατο να δει κανείς τι πραγματικά υπάρχει στο εσωτερικό της 

μαύρης τρύπας. Οι επιστήμονες έχουν επιτέλους μια -έστω μικρή και θολή- εικόνα του 

«ορίζοντα γεγονότων» της μαύρης τρύπας!  
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Σχήμα 9: Απεικόνιση της μαύρης τρύπας του γαλαξία Μessier 87   



 

44 
 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΑΙ 5ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μετατρέποντας ένα τηλεσκόπιο ισημερινής στήριξης σε 

αυτοματοποιημένο 

 

Ρηγάτος Χαράλαμπος  

6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Τσιατά Γεωργία, Φυσικός 

 

1. Εισαγωγή 

Είμαι ο Χαράλαμπος Ρηγάτος μαθητής της Γ’ Γυμνασίου και μου αρέσει η αστρονομία και 

η μηχανική.  

Τον Ιούλιο απέκτησα το πρώτο μου τηλεσκόπιο, το 

Bresser Pollux, ένα οικονομικό μοντέλο με αρκετές 

δυνατότητες. Το τηλεσκόπιο αυτό, όπως και τα 

περισσότερα σύγχρονα τηλεσκόπια, χρησιμοποιεί για να 

στοχεύει τα διάφορα ουράνια αντικείμενα, την λεγόμενη 

«ισημερινή στήριξη».  

Το καλοκαίρι χρησιμοποιούσα το τηλεσκόπιο αλλά δεν 

καταλάβαινα πλήρως πως δουλεύει η ισημερινή στήριξη 

και τι μπορεί να προσφέρει. Το φθινόπωρο όταν 

επιτέλους κατανόησα τον τρόπο λειτουργίας της, 

σκέφτηκα ότι θα μπορούσα σχετικά εύκολα να φτιάξω 

έναν μηχανισμό με μοτέρ ο οποίος θα μπορούσε να περιστρέφει τον άξονα RA σύμφωνα με 

την φαινομενική τροχιά των ουράνιων αντικειμένων και ως αποτέλεσμα θα μπορούσε να τα 

«ακολουθούσε» στην κίνηση τους στον ουρανό. Έτσι όχι μόνο θα βελτιωνόταν η εμπειρία 

παρακολούθησης αλλά και θα έκανε το τηλεσκόπιο κατάλληλο για αστροφωτογράφιση.  

Βρήκα πως ήταν εξαιρετική ιδέα για χρήση 3D Printing καθώς έτσι ήμουν ελεύθερος να έχω 

τον μηχανισμό προσαρμοσμένο ακριβώς για το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο αλλά και να 

μειώσω το κόστος κατασκευής. Η εταιρία Bresser πουλάει το μοτέρ για της ισημερινές 

στηρίξεις των προϊόντων της ωστόσο είναι πολύ ακριβό με το κόστος να ξεπερνάει τα 100 

ευρώ για ένα πολύ απλό concept. Με στόχο λειτουργικότητα και όσο το δυνατόν μικρότερο 

κόστος,  σχεδίασα στο πρόγραμμα τρισδιάστατου σχεδιασμού Autodesk 123D Design το 

δικό μου μοτέρ. Η ιδέα μου ήταν ότι θα έχω ένα απλό DC μοτεράκι και με μερικά γρανάζια 

θα μειώσω τις στροφές αρκετά ώστε να μπορεί ο άξονας RA να περιστρέφεται με την 

κατάλληλη ταχύτητα. Θα μπορούσα να ρυθμίσω με ακρίβεια της στροφές του μηχανισμού 

μου με ένα ποτενσιόμετρο.  

Μέσα σε μερικούς μήνες δουλειάς και έρευνας κατάφερα να σχεδιάσω αυτό αλλά και άλλους 

μηχανισμούς αναβάθμισης του τηλεσκόπιου. Στην εργασία μου θα παρουσιάσω τα σχέδια 

μου, τις ιδέες μου και τα προβλήματα που προέκυψαν. 

2. Θεωρητικό μέρος – Σχεδιασμός 

Αρχικά πρέπει να κατανοήσουμε την «ισημερινή στήριξη».  
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Για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τα ουράνια σώματα πρέπει να κάνουμε σωστή χρήση 

της στήριξης:  

 Αρχικά πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο άξονας σωστής ανάβασης (RA) με τον πολικό 

αστέρα. Έτσι όταν το τηλεσκόπιο είναι σε 

μηδενική θέση πρέπει να βλέπει τον πολικό 

αστέρα.  

 Μετά, κάθε αντικείμενο έχει και μια ακόμα 

θέση η οποία εντοπίζεται με τον άξονα της 

απόκλισης (DEC). Έχοντας ευθυγραμμίσει 

κατάλληλα το τηλεσκόπιο το μόνο που 

μένει είναι να βάλουμε στους δύο άξονες τις 

σωστές τιμές των μοιρών τους στον ουρανό 

και αμέσως θα τα εντοπίσουμε.  

 Για να μπορέσουμε να τα ακολουθήσουμε 

θα χρειαστεί να περιστρέφουμε τον άξονα 

RA με ταχύτητα τέτοια ώστε να 

«ακυρώνεται» η κίνηση του ουρανού, ενώ ο 

άξονας DEC μένει πάντα κλειδωμένος.  

 Η στήριξη του συγκεκριμένου τηλεσκόπιου διαθέτει ένα μεταλλικό γρανάζι που δέχεται 

μοτέρ για αυτόν τον σκοπό. Χρειάζεται να κάνει ακριβώς μια περιστροφή ανά 10 λεπτά 

ώστε να έχει την σωστή ταχύτητα. 

 

Η ιδέα μου λοιπόν είναι αρκετά απλή :  

θα μειώσω αρκετά τις στροφές από ένα ηλεκτρικό μοτεράκι μέσω 

γραναζιών ώστε να φτάσει την επιθυμητές.  

Η σύνδεση του μηχανισμού μου με το τηλεσκόπιο γίνεται με ένα πολύ 

μικρό γρανάζι με 10 φορές λιγότερα δοντάκια από ότι εκείνο του 

τηλεσκόπιου, άρα χρειάζεται να περιστρέφεται με 1 στροφή το λεπτό.  

Το μοτέρ που επέλεξα είναι 4000 RPM άρα θα πρέπει να μειώσω τις 

στροφές 4000 φορές.  

Για να ρυθμίσω και να διορθώσω σφάλματα χρησιμοποιώ ένα 

ποτενσιόμετρο ώστε να ελέγχω με ακρίβεια τις στροφές.  

Μερικοί αντιστάτες βοηθούν ώστε οι τιμές της τάσης που πάει στο 

μοτέρ να περιέχουν την επιθυμητή αλλά και να υπάρχει μια 

ελαστικότητα για διόρθωση σφάλματος.  

Η τροφοδοσία γίνεται με μια θύρα USB. 
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Αφού υπολόγισα τις στροφές έπρεπε να αρχίσω τον σχεδιασμό.  

Το πρόγραμμα το οποίο επέλεξα για σχεδιασμό είναι το 123D Design της Autodesk, καθώς 

είναι εύκολο στην χρήση, έχει αρκετές δυνατότητες και είναι δωρεάν αν και επισήμως έχει 

καταργηθεί από την εταιρία. Το σχέδιο μου έπρεπε να είναι εφικτό να εκτυπωθεί από 3D 

Printer τόσο το πλαίσιο  που θα είχε μέσα τα γρανάζια όσο και τα γρανάζια τα ίδια, καθώς 

έπρεπε τα εξαρτήματα να είναι προσαρμοσμένα στο συγκεκριμένο τηλεσκόπιο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχικά προσπάθησα να σχεδιάσω τα δικά μου γρανάζια, όμως είδα ότι τα δοντάκια δεν 

«κολλούσαν» καλά μεταξύ τους και έτσι δημιούργησα άλλα μέσω του προγράμματος 

eMachineShop.  
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Παράλληλα με τα γρανάζια σχεδίαζα και το πλαίσιο 

το οποίο προσπαθούσα να κάνω όσο πιο μικρό γίνεται 

για πρακτικότητα και μικρότερο κόστος εκτύπωσης.  

Ο μηχανισμός στηρίζεται πάνω σε δύο μεταλλικούς 

κυλίνδρους της στήριξης (πορτοκαλί στο σχέδιο, 

φαίνονται στην κάτω εικόνα). Στον αριστερό 

κύλινδρο υπάρχει περιθώριο για ελαφριά μετακίνηση 

του μηχανισμού ώστε να μπορεί το γρανάζι του να 

πάρει την σωστή θέση  και να ακουμπάει καλά στου 

τηλεσκόπιου. Στον δεξιό κύλινδρο δεν υπάρχει χώρος 

για μετακίνηση. Πιο κάτω παρουσιάζεται και το πρόχειρο σχέδιο του μηχανισμού και του 

κυκλώματος. 
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Εκτός από το βασικό μοτέρ για τον άξονα RA, σχεδίασα και άλλους μηχανισμούς για 

αναβάθμιση του τηλεσκόπιου.  

Ξεκινώντας, σχεδίασα ένα αντίστοιχο μοτέρ για τον άξονα DEC και ένα ακόμα για την 

εστίαση. Τα δύο μοτέρ αυτά μπορούν να ελεγχθούν με ένα τηλεχειριστήριο από ένα παλιό 

τηλεκατευθυνόμενο αυτοκινητάκι. Είναι και αυτά μια αρκετά απλή ιδέα: το αυτοκινητάκι 

έχει πάνω του δύο μοτέρ τα οποία προσαρμόζω μαζί με την ηλεκτρονική πλακέτα τους σε 

μηχανισμούς για το τηλεσκόπιο. Εφόσον συνεχίζω να τους δίνω την ίδια τάση με την οποία 

λειτουργούν κανονικά, εκείνα μπορούν να δουλεύουν φυσιολογικά απλά πάνω σε άλλο 

μηχανισμό.  
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Τέλος, για την χειροκίνητη εστίαση έφτιαξα ένα μηχανισμό που προσφέρει δύο ταχύτητες 

εστίασης. Βασίζεται σε πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων. 

 

3. Πειραματικό μέρος – εκτυπώσεις και συναρμολόγηση & 4. Συμπεράσματα 

Μετά τον σχεδιασμό έγιναν οι εκτυπώσεις από την εταιρία ANiMA. Αρχικά έγινε η 

εκτύπωση του βασικού μηχανισμού για τον άξονα RA. Το πλαίσιο έγινε με εκτυπωτή FDM 

ενώ τα Γρανάζια με εκτυπωτή SLA για μεγαλύτερη ακρίβεια. Μετά την εκτύπωση έγινε 

καθαρισμός των εξαρτημάτων από υποστηρικτικά και ατέλειες και ακολούθησε η 

συναρμολόγηση. Δυστυχώς ο μηχανισμός δεν μπόρεσε να λειτουργήσει λόγω διάφορων 

μηχανικών αστοχιών και λαθών. Ένα από τα βασικότερα λάθη ήταν ότι χρησιμοποίησα 

πολλά και μεγάλα γρανάζια από 3D εκτυπωτή αντί να χρησιμοποιήσω ένα μοτέρ το οποίο 

είχε από μόνο του γρανάζια ώστε να μειώσω τα γρανάζια που θα χρειάζονταν πέρα από αυτό. 

Ενώ το σχέδιο μου μπορούσε να λειτουργούσε σε θεωρητικό επίπεδο, πρακτικά είχε πολλά 

λάθη λόγω της έλλειψης εμπειρίας. Δεν προχωρήσαμε σε εκτύπωση και των άλλων 

μηχανισμών, ωστόσο εκτυπώθηκε και η χειροκίνητη εστίαση που δούλεψε εξαιρετικά.  
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➢ Μετά από ολοκληρωτικό επανασχεδιασμό και με περισσότερη εμπειρία, 

ένα νέο μοντέλο του μοτέρ βγήκε επιτυχημένο καταφέρνοντας να δώσει 

στο τηλεσκόπιο την σωστή κίνηση. 

 

 

 

Το μοτέρ αυτό παρουσιάστηκε και στην Ημερίδα 

 

• Σχόλια και επίλογος 

Η εργασία αυτή έγινε από καθαρό ενδιαφέρον και όρεξη επί του θέματος. Μετά από 

μήνες δουλειάς και έρευνας  ακόμα και αν δεν δούλεψε ό,τι σχεδίασα, θα συνεχίσω να 

προσπαθώ  να φτιάξω το έργο που ήθελα. Με περισσότερες γνώσεις και εμπειρία θα 

σχεδιάσω καλύτερες και πιο πρωτότυπες ιδέες και συστήματα για το θέμα αυτό. Θα χαρώ 

πολύ να σας τα παρουσιάσω τον Απρίλιο άλλα και του χρόνου με ακόμα πιο εξελιγμένα 

πράγματα. Στην Ημερίδα με ενδιαφέρει να μπω όχι μόνο για να παρουσιάσω αλλά και 

για να δω τις εργασίες και την δουλειά των άλλων μαθητών καθώς μπορούν να 

αποτελέσουν την καλύτερη πηγή έμπνευσης και σίγουρα αξίζουν να επαινεθούν! 

5. Βιβλιογραφία 

• Προσωπικές γνώσεις και εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την διάρκεια της εργασίας 

• Πληροφορίες από φόρουμ στο διαδίκτυο, ιστοσελίδες με πληροφορίες, βίντεο από 

διάφορους χρήστες του YouTube 

• Τα εξής βίντεο:  

 https://www.youtube.com/watch?v=QSto7soM3mw 

 https://www.youtube.com/watch?v=ARd-Om2VyiE&t=1s 

• Πρώτη εικόνα στη δεύτερη σελίδα της εργασίας 

 https://oneminuteastronomer.com/10045/telescope-mounts/ 

https://www.youtube.com/watch?v=QSto7soM3mw
https://www.youtube.com/watch?v=ARd-Om2VyiE&t=1s
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Το πείραμα του Ερατοσθένη στην αυλή του σχολείου μας 

 

Οι μαθητές του ΒΕΕ-Τ1 (Ερευνητικών Εργασιών Β΄ τάξης)  

5ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης 

Επιβλέπων καθηγητής: Βρούτσης Νικόλαος, Μαθηματικός 

 

Η εργασία είναι αναρτημένη σε μορφή power point στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 
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Περί πηνίων και πλασμάτων 
 

Κατσιρούμπα Κυριακή, Νάτση Κωνσταντίνα 

4ο Γυμνάσιο Ζωγράφου 

Επιβλέπων Καθηγητής: Μπέρτσος Αντώνιος, Βιολόγος 

ampertsos@gmail.com 

 

1. Εισαγωγή 

 Η αφορμή για την εργασία μας ήταν η "ανακάλυψη"  μιας παράξενης συσκευής στο 

εργαστήριο φυσικών επιστημών του σχολείου μας. Μάθαμε ότι ονομάζεται επαγωγικό πηνίο 

Ruhmkorff και όταν συνδέεται με πηγή συνεχούς ρεύματος  προκαλεί εντυπωσιακούς 

σπινθηρισμούς σαν μικρές αστραπές. Αυτό μας γέννησε διάφορα ερωτήματα όπως: 

• ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας του; 

• πώς δημιουργούνται αυτές οι μικρές αστραπές; 

• ποια είναι η χρησιμότητα του πηνίου Ruhmkorff  και 

τι πειράματα μπορούμε να κάνουμε με αυτό; 

 Ψάχνοντας για περισσότερες πληροφορίες μάθαμε ότι 

οι σπινθήρες αναφέρονται και ως  ηλεκτρικές εκκενώσεις η 

και ηλεκτρικά τόξα και έχουν να κάνουν με ιονισμένα αέρια 

που αποτελούν αυτό που περιγράφεται ως η τέταρτη 

κατάστασης της ύλης και ονομάζεται πλάσμα. Αυτό με τη σειρά του γέννησε νέα ερωτήματα 

που η απάντησή τους οδηγούσε σε νέες έννοιες που για την κατανόησή τους χρειάζονται 

επιπλέον γνώσεις κ.ο.κ.  Καταλήξαμε έτσι να αναρωτιόμαστε πώς θα μπορούσαμε να 

σχεδιάσουμε πειράματα με το πηνίο, που  θα μας επέτρεπαν να απαντήσουμε σε κάποια από 

τα ερωτήματά μας σχετικά με το πλάσμα και τον ηλεκτρισμό. Τελικά, δοκιμάσαμε κάποια  

από τα πειράματα που συναντήσαμε στην βιβλιογραφία και διαμορφώσαμε κάποια άλλα 

προσαρμόζοντάς τα στα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας.  Σε κάθε βήμα μας πάντως, 

είδαμε ότι χρειάζεται πολλή προσοχή γιατί οι κίνδυνοι κατά τη διάρκεια των πειραμάτων δεν 

είναι αμελητέοι. 

  

 

2. Θεωρητικό μέρος 

2.1 Επαγωγικό πηνίο Rumkorf (Ρούμκορφ) 

 Γνωρίζουμε, από τα Φυσικά της Στ Δημοτικού αλλά και από τη Φυσική της Α 

Γυμνασίου, ότι όταν ένας μαγνήτης κινείται μέσα σε ένα πηνίο προκαλεί (επάγει) ηλεκτρική 

τάση στα άκρα του και άρα ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Η κίνηση του μαγνήτη μεταβάλλει 

τις μαγνητικές ιδιότητες του χώρου γύρω από το πηνίο. Μεταβάλλει δηλαδή το μαγνητικό 

πεδίο γύρω από το πηνίο. Είναι ακριβώς αυτή η μεταβολή του μαγνητικού πεδίου που 

προκαλεί (επάγει) την ηλεκτρική τάση στα άκρα του πηνίου. Όσο πιο γρήγορη, πιο απότομη 

είναι η μεταβολή του μαγνητικού πεδίου τόσο πιο μεγάλη είναι και η επαγόμενη τάση.  

 Γνωρίζουμε επίσης, από τη Φυσική της Α Γυμνασίου αλλά και από το βιβλίο της Γ 

Γυμνασίου που περιγράφεται το πείραμα του Έρστεντ,  ότι  όταν μέσα από έναν αγωγό ρέει 

ηλεκτρικό ρεύμα, ο αγωγός αποκτά μαγνητικές ιδιότητες. Επομένως δεν χρειάζεται καν να 

κινούμε κάποιον μόνιμο μαγνήτη κοντά σε ένα πηνίο για να επάγουμε τάση  στα άκρα του. 

Αρκεί να έχουμε δύο πηνία το ένα κοντά στο άλλο οπότε, όταν μεταβάλλουμε τη ροή 

ρεύματος στο ένα πηνίο και άρα το μαγνητικό πεδίο γύρω του, δημιουργείται (επάγεται) 

ηλεκτρική τάση στο άλλο πηνίο.  

mailto:ampertsos@gmail.com
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 Η ανακάλυψη αυτού του φαινομένου της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, δηλαδή 

εμφάνισης ηλεκτρισμού εξαιτίας μαγνητισμού αποδίδεται στον Άγγλο φυσικό Φάραντέι το 

1831 και σε αυτό στηρίζεται η λειτουργία του πηνίου Ρούμκορφ.  Το πηνίο επαγωγής του 

διάσημου μηχανικού Heinrich Rumkorf, κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1851.  

 Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (σχ.1) το πηνίο Ρούμκορφ αποτελείται από ένα 

πηνίο (πρωτεύον) με λίγες σπείρες από χοντρό σύρμα και ένα πηνίο (δευτερεύον) από πολλές 

σπείρες με πιο λεπτό σύρμα. Τα άκρα του πρωτεύοντος συνδέονται με πηγή συνεχούς 

ρεύματος μέσω μιας διάταξης με διακόπτη που ανοιγοκλείνει πολλές φορές το δευτερόλεπτο. 

Με αυτόν τον τρόπο και λόγω του φαινομένου της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, επάγεται 

ηλεκτρική τάση στα άκρα του δευτερεύοντος. Μάλιστα η επαγόμενη τάση στο δευτερεύον 

είναι τόσες φορές μεγαλύτερη από την τάση της πηγής που τροφοδοτεί το πρωτεύον,  όσες 

φορές μεγαλύτερος είναι ο αριθμός σπειρών του δευτερεύοντος από το πρωτεύον. Δηλαδή 

τροφοδοτώντας με τάση λίγων volt το πρωτεύον, παίρνουμε στα άκρα του δευτερεύοντος 

τάση χιλιάδων ή και δεκάδων χιλιάδων volt.  Το αντίστροφο συμβαίνει με την  ένταση του 

ρεύματος η οποία είναι πολύ μικρότερη στο δευτερεύον από ό,τι  στο πρωτεύον. 

 
Σχήμα 11 

A : Σιδερένιος οπλισμός διακόπτη 

B : Πηγή συνεχούς ρεύματος 

C : Πυκνωτής 

G : Διάκενο όπου γίνονται οι σπινθηρισμοί 

K : Ζεύγος επαφών πρωτεύοντος 

M : Πυρήνας από σίδηρο 

P : Πρωτεύον πηνίο (λίγες σπείρες, χοντρό σύρμα) 

S : Δευτερεύον πηνίο (πολλές σπείρες, λεπτό σύρμα) 

 

2.2 Χρήσεις πηνίου Ruhmkorff 

 Τα επαγωγικά πηνία δεν είναι ανακάλυψη του Ρούμκορφ. Ήδη από το 1830 

κατασκευάζονταν διάφορες συσκευές εμπνευσμένες από τις ανακαλύψεις και τα πειράματα 

των Faraday και Henry με τον ηλεκτρομαγνητισμό. Μάλιστα κάποιες από τις πρώτες χρήσεις 

ήταν για μια μορφή ηλεκτροθεραπείας που ονόμαζαν "faradisation". Στις δεκαετίες που 

ακολούθησαν και τουλάχιστον μέχρι το 1920,  τα επαγωγικά πηνία ήταν μεταξύ των πιο 

σημαντικών ηλεκτρικών οργάνων που χρησιμοποιούνταν στην  έρευνα και σε αρκετές 

τεχνολογικές εφαρμογές. Κάθε σχολείο, πανεπιστήμιο, επιστημονικό και τεχνολογικό 

ίδρυμα είχε ένα ή περισσότερα επαγωγικά πηνία. Ήταν απαραίτητα για την παραγωγή 

υψηλών τάσεων, σπινθήρων, ηλεκτρικών εκκενώσεων σε αέρια και για φόρτιση πυκνωτών. 

                                                             
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Induction_coil#/media/File:Ruhmkorff_coil_schematic_1.svg 
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Χρησίμευαν στη φασματοσκοπία, στη χημεία, για ιατρικές διαγνώσεις και ηλεκτροθεραπεία. 

Αμέτρητες έρευνες και ανακαλύψεις έγιναν δυνατές χάρις σε αυτές τις συσκευές. 

 Το πηνίο Ρούμκορφ  είχε ξεπεράσει, την εποχή εκείνη, τα όρια των επιστημονικών 

εργαστηρίων. Είναι ενδεικτικό ότι το πηνίο Ρούμκορφ αναφέρεται στο βιβλίο του Ιουλίου 

Βερν "Ταξίδι στο κέντρο της Γης", που εκδόθηκε το 1864. Στο βιβλίο αυτό, οι εξερευνητές 

των υπογείων στοών συμπεριλαμβάνουν στον εξοπλισμό τους το πηνίο Ρούμκορφ  και 

αερόκενους σωλήνες αντικαθιστώντας μ’ αυτά τη λάμπα λαδιού των ανθρακωρύχων. O 

Ιούλιος Βέρν περιλαμβάνει το πηνίο Ρούμκορφ  ως μέρος του τεχνολογικού εξοπλισμού και 

του πλοίαρχου Νέμο, στο μυθιστόρημα "20.000 λεύγες υπό την θάλασσα" (1870). Από το 

1890 και μετά, τα επαγωγικά πηνία έγιναν ακόμη πιο σημαντικά ως απαραίτητα στοιχεία για 

συσκευές ακτίνων Χ, ιατρικές συσκευές υψηλών τάσεων και συχνοτήτων, στην ασύρματη 

εκπομπή σπινθήρων,  για την παραγωγή όζοντος και για την ανάφλεξη του καυσίμου σε 

κινητήρες εσωτερικής καύσης με τα λεγόμενα "μπουζί". 

  

2.3 Πλάσμα 

 Πλάσμα ή αλλιώς τέταρτη κατάσταση της ύλης, είναι η λιγότερο συνηθισμένη 

κατάσταση ύλης στο καθημερινό μας περιβάλλον αν και είναι η περισσότερη συνηθισμένη 

κατάσταση ύλης στο σύμπαν. Πλάσμα ονομάζεται η θερμή ύλη, πέρα από την αέρια 

κατάσταση, αποτελούμενη από ηλεκτρικώς φορτισμένα σωματίδια. Το πλάσμα μοιάζει και 

συμπεριφέρεται σαν αέριο σε υψηλή θερμοκρασία, με τη διαφορά ότι είναι καλός αγωγός 

του ηλεκτρισμού. Τα άτομα και τα μόρια που το αποτελούν είναι ιονισμένα, δηλαδή έχουν 

χάσει ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια εξαιτίας των βίαιων συγκρούσεών τους στις υψηλές 

θερμοκρασίες.  

 Καθώς ένα υλικό θερμαίνεται μεταβαίνει από τα στάδια του στερεού, υγρού και 

αερίου. Από μία θερμοκρασία και πάνω τα άτομα του αερίου ιονίζονται. Καθώς αυξάνει η 

θερμοκρασία, το ποσοστό ιονισμού στο αέριο αυξάνεται. Το ιονισμένο αέριο μπορεί να γίνει 

πλάσμα αν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες που αφορούν την πυκνότητά του, την 

θερμοκρασία του και κάποια άλλα χαρακτηριστικά του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 

  

 Ένα ουδέτερο άτομο έχει στον πυρήνα του τόσα θετικά πρωτόνια, όσα αρνητικά 

ηλεκτρόνια έχει έξω από αυτόν. Όταν ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια φύγουν από το άτομο 

τότε τα θετικά φορτία του υπερτερούν των αρνητικών και ονομάζεται θετικό ιόν (υπό 

ορισμένες συνθήκες μπορεί να έχει περισσότερα ηλεκτρόνια οπότε λέγεται αρνητικό ιόν). 

Στο ιδανικό πλάσμα όλα τα άτομα έχουν χάσει όλα τους τα ηλεκτρόνια και το μίγμα 

αποτελείται εξ' ολοκλήρου από ελεύθερα ηλεκτρόνια και γυμνούς πυρήνες. Αν και τα 

ηλεκτρόνια και τα ιόντα είναι ηλεκτρικώς φορτισμένα, το πλάσμα ως σύνολο είναι 

ηλεκτρικώς ουδέτερο επειδή περιέχει ίσο αριθμό θετικών και αρνητικών φορτίων. Η 

μεγαλύτερη διαφορά ενός ουδέτερου αερίου και ενός πλάσματος είναι ότι στο πλάσμα τα 
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σωματίδια είναι ιονισμένα και μπορούν να ασκήσουν μεταξύ τους ηλεκτρομαγνητικές 

δυνάμεις.  

 Η διάταξη των ηλεκτρονίων και των ιόντων μπορεί να πάρει σχήμα, να μορφοποιηθεί 

και να κινηθεί από ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία. Στο πλάσμα, ο διαχωρισμός των φορτίων 

μεταξύ ιόντων και ηλεκτρονίων δημιουργεί ηλεκτρικά πεδία και οι ροές φορτισμένων 

σωματιδίων δημιουργούν ηλεκτρικά ρεύματα και μαγνητικά πεδία. Αυτά τα πεδία παράγουν 

δράσεις από απόσταση και ένα πλήθος φαινομένων εκπληκτικής πολυπλοκότητας, 

σημαντικής πρακτικής χρησιμότητας και μερικές φορές εξαιρετικής ομορφιάς.  

 Τα όνομα "plasma" έδωσε στην τέταρτη αυτή κατάσταση της ύλης, ο νομπελίστας 

Irving Langmuir, (1923) από την ελληνική λέξη "πλάσμα" που έχει την έννοια της εύπλαστης 

- μορφοποιήσιμης ύλης. Με τον όρο πλάσμα ο Langmuir αναφερόταν στην κατάσταση 

αερίων που εμφανίζονταν σε πειράματα ηλεκτρικών εκκενώσεων όπως οι ηλεκτρικοί 

σπινθήρες στο πηνίο Ρούμκορφ. 

 Βέβαια, πλάσμα, δεν παράγεται συνήθως, απλά θερμαίνοντας ένα δοχείο που 

περιέχει αέριο αφού αν το δοχείο γινόταν τόσο θερμό όσο χρειάζεται για  να  ιονιστεί ένα 

αέριο τότε το δοχείο θα εξαερώνονταν το ίδιο και θα γινόταν και αυτό πλάσμα. Τυπικά, στο 

εργαστήριο, μια μικρή ποσότητα αερίου θερμαίνεται και ιονίζεται καθοδηγώντας ηλεκτρικό 

ρεύμα διαμέσου του ή κατευθύνοντας ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μέσα σε αυτό.  

 

2.4 Το Πλάσμα στο Σύμπαν και στη Γη   

 Λέγεται ότι το 99% της ύλης στο σύμπαν είναι σε κατάσταση πλάσματος. Η εκτίμηση 

αυτή ίσως δεν πολύ ακριβής, αλλά είναι απολύτως λογική λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

εσωτερικό και οι ατμόσφαιρες των αστεριών, τα αέρια νεφελώματα, και μεγάλη ποσότητα 

του διαστρικού υδρογόνου είναι πλάσμα.  

 Στη Γη και σε απόσταση πάνω από 3000 km συναντάμε τις ζώνες ακτινοβολίας Van 

Allen και τον ηλιακό άνεμο που αποτελούνται από πλάσμα. Άλλες περιπτώσεις όπου 

μπορούμε να συναντήσουμε κάποια μορφή πλάσματος στη Γη, είναι στην λάμψη του 

κεραυνού, στο Βόρειο σέλας, ενώ και σε κάθε φωτιά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει 

ιονισμένο αέριο με μορφή πλάσματος.  

  

2.5 Εφαρμογές Πλάσματος  

 Αν και γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούμε στο 1% του σύμπαντος στο 

οποίο το πλάσμα δεν κυριαρχεί φυσικά, ο άνθρωπος αναπτύσσει συνεχώς τις γνώσεις και 

την τεχνολογία που το εισάγει στην καθημερινότητά του. Η Φυσική πλάσματος συνδέεται 

με πολλές εφαρμογές, μερικές από τις οποίες που σχετίζονται με την παραγωγή φωτός, 

αναφέρονται παρακάτω:  

• Λάμπες φθορισμού. Μέσα στον σωλήνα της λάμπας υπάρχει πλάσμα που 

αποτελείται από ατμό υδραργύρου χαμηλής πίεσης, ο οποίος έχει ιονιστεί από τη 

διαφορά τάσης στα δύο ηλεκτρόδια στα άκρα του σωλήνα και άγει το ηλεκτρικό 

ρεύμα και αναγκάζει το πλάσμα να ακτινοβολεί. Αυτό με την σειρά του αναγκάζει 

το επίχρισμα του φωσφόρου, που υπάρχει στο εσωτερικό του σωλήνα να 

φωτοβολεί.  

• Επιγραφές νέον. Το αέριο νέον σε ένα διαφημιστικό σήμα μετατρέπεται σε πλάσμα 

όταν ιονίζεται από την υψηλή τάση και γίνεται αγωγός του ηλεκτρισμού. Τα διάφορα 

χρώματα αυτών των σημάτων αντιστοιχούν σε διαφορετικά είδη ατόμων που 

φωτοβολούν σε κατάσταση πλάσματος. 

• Λάμπες ατμού: οι λάμπες αυτές χρησιμοποιούνται στον φωτισμό των δρόμων και 

εκπέμπουν το φως του πλάσματος που φωτοβολεί.  

• Φως λέιζερ: το φως ενός λέιζερ εκπέμπεται από πλάσμα που φωτοβολεί. 
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Συγκεκριμένα το λέιζερ αερίου είναι λέιζερ πλάσματος από την στιγμή που θα 

εφαρμοστεί η υψηλή τάση. 

• Οθόνες πλάσματος. Η εικόνα στις οθόνες πλάσματος σχηματίζεται από χιλιάδες 

μικροσκοπικούς λαμπτήρες φθορισμού, οι οποίοι ανά τρεις διαφορετικού χρώματος 

ορίζουν ένα εικονοστοιχείο (pixel). 

 Αξίζει να αναφερθεί επίσης, μια αρκετά διαφορετική προσέγγιση και χρήση 

"ψυχρού" πλάσματος που βρίσκει ποικίλες βιοϊατρικές εφαρμογές. Πρόκειται για συσκευές 

που παράγουν τους λεγόμενους πίδακες πλάσματος (plasma jet) και μπορούν να 

κατευθύνουν τα σωματίδια του πλάσματος μέσω ελεγχόμενης ροής αερίου. 

 Η  σημαντικότερη πάντως από τις εφαρμογές πλάσματος που μελετώνται  είναι η 

ελεγχόμενη θερμοπυρηνική σύντηξη, η επιτυχής έκβαση της οποίας θα συνεπάγεται 

πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη μας. 

 

3. Πειραματικό μέρος  

3.1 Μέτρα ασφαλείας - Προβλήματα λειτουργίας 

 Ο βασικός κίνδυνος με τις ηλεκτρικές συσκευές είναι ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

Πολλές δοκιμές μας τις κάναμε με πηγή μια συστοιχία από πλακέ μπαταρίες των 4,5 Volt 

που εξασφάλιζαν στο πρωτεύον μία συνολική τάση έως 18 Volt ενώ και  για περισσότερο 

απαιτητικά πειράματα χρησιμοποιήσαμε το τροφοδοτικό του σχολείου που παρέχει τάση 

μέχρι 30 Volt.  Αν και η συνολική ηλεκτρική ισχύς ήταν σχετικά μικρή, όταν ήταν 

απαραίτητο χρησιμοποιούσαμε και πλαστικά γάντια ώστε να μειωθούν οι ενδεχόμενες 

δυσάρεστες επιπτώσεις.  

  Ένας άλλος κίνδυνος είναι από το παραγόμενο όζον κατά την διάρκεια της 

παραγωγής σπινθηρισμών. Το όζον είναι ένα αέριο που τα μόριά του αποτελούνται από τρία 

άτομα οξυγόνου αντί για δύο που είναι το συνηθισμένο οξυγόνο που εισπνέουμε. Το όζον 

που βρίσκεται ψηλά στη στρατόσφαιρα σχηματίζει μία στιβάδα που μας προστατεύει από 

την υπεριώδη ακτινοβολία. Όταν όμως το εισπνέουμε έχει ερεθιστική επίδραση στο 

αναπνευστικό μας και για αυτό κάναμε τα πειράματα σε καλά αεριζόμενο χώρο και όσο το 

δυνατόν πιο σύντομα σε διάρκεια. 

 Συχνά ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με τη λειτουργία της συσκευής που 

διαθέταμε. Άλλοτε λειτουργούσε σχετικά ικανοποιητικά, άλλοτε όμως έδινε πολύ ασθενείς 

σπινθηρισμούς ή και καθόλου. Χρειάζονταν να ρυθμίζουμε σχεδόν συνεχώς τον οπλισμό 

του διακόπτη  και να καθαρίζουμε τις επαφές του. Οι μπαταρίες εκφορτίζονταν γρήγορα, γι 

αυτό τελικά, χρησιμοποιήσαμε κυρίως το τροφοδοτικό συνεχούς τάσης. Ίσως να υπήρχαν 

και άλλα τεχνικά προβλήματα που δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε. 

 

3.1.Πειράματα με το πηνίο 

 

Μέγεθος και ποιότητα σπινθήρα. 

 Η παραγωγή σπινθήρων στο πηνίο Ρούμκορφ είναι βέβαια από μόνο τους πολύ 

εντυπωσιακό φαινόμενο. Μάλιστα ιδιαίτερη εντύπωση κάνει και ο ήχος που ακούγεται που 

μοιάζει με "τσιτσίρισμα". Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία2, η σχέση μεταξύ του μήκους των 

σπινθήρων και της διαφοράς δυναμικού (τάσης) στα άκρα του δευτερεύοντος είναι γραμμική 

σε μεγάλη έκταση αν και όχι ευθέως ανάλογη. Υπολογίζοντας ότι η τάση (V) σε χιλιάδες 

βολτ είναι ίση με το τετραπλάσιο του μήκους του σπινθήρα (X) σε εκατοστά, αυξημένο κατά 

70 (δηλαδή  V = 4.X + 70 ) εκτιμήσαμε ότι η παραγόμενη τάση από το δευτερεύον ήταν 75 

με 90 χιλιάδες βολτ. 

                                                             
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Induction_coil 
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 Παρατηρήσαμε, ότι σπινθήρας σχηματίζεται και στο ζεύγος επαφών του 

πρωτεύοντος. Αυτό σύμφωνα με την βιβλιογραφία  καταναλώνει ενέργεια και  μειώνει την 

τάση εξόδου (στο δευτερεύον). Διαβάσαμε ότι για να αποφευχθεί αυτό μπορούμε να 

συνδέσουμε έναν πυκνωτή στις επαφές Με τη σύνδεση του πυκνωτή, αποτρέπεται και η  

φθορά των επαφών από τους σπινθήρες. Τέτοιος πάντως πυκνωτής, είναι ήδη 

ενσωματωμένος στο σύστημα του διακόπτη της συσκευής μας, όπως διαπιστώσαμε όταν 

χρειάστηκε να τον ανοίξουμε. 

 Μελετώντας το πηνίο του Rumkorff προσπαθήσαμε να τοποθετήσουμε ορισμένα 

αντικείμενα κατά την διάρκεια των σπινθηρισμών του. Αρχική μας σκέψη ήταν να 

παρεμβάλλουμε ένα κομμάτι γυαλί. Μόλις το τοποθετήσαμε παρατηρήσαμε ότι οι σπινθήρες 

"προσπαθούν" να παρακάμψουν το γυαλί. 

 Συνεχίσαμε προσπαθώντας να παρεμβάλλουμε στο πηνίο Rumkorff ήταν ένα χαρτί 

Α4. Η προσδοκία μας ήταν να καεί ή τουλάχιστον να μαυρίσει τοπικά. Παρ' όλα αυτά το 

χαρτί δεν επηρεάστηκε ούτε στο ελάχιστο από τους σπινθηρισμούς του πηνίου. Υποθέσαμε 

ότι αυτό συμβαίνει γιατί η ένταση του ρεύματος είναι μικρή. 

 

Αερόκενοι σωλήνες φθορισμού 

 Δοκιμάσαμε να τοποθετήσαμε μία λάμπα φθορισμού που δεν λειτουργούσε και 

προορίζονταν για ανακύκλωση. Την στιγμή που ανοίξαμε τον διακόπτη του πηνίου 

παρατηρήσαμε την λάμπα να φωτοβολεί στις περιοχές που ήταν κοντά στο διάκενο με τους 

σπινθήρες και πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε. Η λάμπα μάλιστα, φωτοβολούσε μέχρι το 

σημείο που την πιάναμε με το χέρι. Προφανώς το σώμα μας "χρησίμευε" ως γείωση για να 

κλείσει το κύκλωμα.  

 

Σωλήνες Geisler 

 Στο εργαστήριο του σχολείου μας βρήκαμε και κάποιες "λάμπες" οι οποίες περιείχαν 

μέσα τα χημικά στοιχεία αργό (ευγενές αέριο που έχει παρόμοιες ιδιότητες με τα υπόλοιπα 

ευγενή αέρια δηλαδή το ήλιον, νέον, κρυπτόν, ξένο και τέλος ραδόνιο) και άζωτο (ανήκει 

στα αμέταλλα του περιοδικού πίνακα και έχει παρόμοιες ιδιότητες με το φώσφορο και το 

αρσενικό).. 

 Αυτό που κάναμε ήταν να συνδέσουμε τα άκρα του δευτερεύοντος με τους 

ακροδέκτες της λάμπας αργού και αντίστοιχα της  λάμπας του αζώτου. Αφού το κάναμε 

αυτό, ανοίξαμε τον διακόπτη του πηνίου και αυτό που είδαμε ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, 

στο άζωτο παρατηρήσαμε να δημιουργείται πλάσμα κατά μήκος της λάμπας με χρώμα: ένας 

συνδυασμός ροζ και μωβ. Αντιστοίχως στην λάμπα που περιείχε  μέσα το ευγενές αέριο αργό 

παρατηρήσαμε ακριβώς το ίδιο με μία μικρή διαφορά ότι το χρώμα που πήρε μέσα η λάμπα 

ήταν ένας συνδυασμός άσπρου και γκρι. Αργότερα, διαβάσαμε ότι οι "λάμπες" αυτές είναι 

οι σωλήνες  Geisler και μάλλον αυτούς είχε υπόψη του και ο Ιούλιος Βερν, όταν ανέφερε το 

πώς οι ήρωες στα μυθιστορήματά του, εξασφάλιζαν φωτισμό όποτε τον χρειάζονταν.  

 Δοκιμάσαμε τέλος, πιάνοντάς τες από το γυάλινο μέρος τους, να πλησιάσουμε τις 

"λάμπες" αυτές στους ακροδέκτες του πηνίου και είδαμε ότι φωτοβολούν κανονικά, όπως 

συνέβαινε και με τις λάμπες φθορισμού.  

 

Γραφίτης 

 Το πιο απροσδόκητο αποτέλεσμα ήταν όταν σε μία από τις προσπάθειες 

πειραματισμών με το πηνίο Rumkorff ήταν να συνδέσουμε τους ακροδέκτες του 

δευτερεύοντος δύο μολύβια τα οποία μετά το άνοιγμα του διακόπτη θα τα τοποθετούσαμε 

σε κοντινή απόσταση. Από το συγκεκριμένο πείραμα δεν περιμέναμε πάρα πολλά αλλά αυτό 

που αντικρύσαμε πραγματικά μας εντυπωσίασε. Με το που ανοίξαμε τον διακόπτη του 
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πηνίου παρατηρήσαμε σπινθηρισμούς στις άκρες των μυτών των μολυβιών.  Αργότερα, 

βρήκαμε  ότι ο γραφίτης (το υλικό από το αποτελείται η μύτη του μολυβιού) είναι αγώγιμο 

και άρα η εκδήλωση σπινθηρισμών ήταν αναμενόμενη. 

Σφαίρα πλάσματος 

 Στο εμπόριο διατίθενται και ως παιχνίδια οι λεγόμενες σφαίρες πλάσματος, δηλαδή 

γυάλινες σφαίρες που περιέχουν ένα μείγμα από διάφορα ευγενή αέρια με ένα ηλεκτρόδιο 

υψηλής τάσης στο κέντρο τους. Όταν λειτουργούν ίνες πλάσματος εκτείνονται από το 

εσωτερικό ηλεκτρόδιο στο εξωτερικό γυάλινο μονωτή, δίνοντας την εμφάνιση των 

πολλαπλών ακτίνων του χρωματισμένου φωτός. Δοκιμάσαμε να φτιάξουμε τη δική μας 

σφαίρα πλάσματος χρησιμοποιώντας μια παλιά λάμπα με συρματάκι, δηλαδή λαμπτήρα 

πυρακτώσεως. Πιάνοντας την λάμπα από το γυαλί και ακουμπώντας  το μεταλλικό μέρος 

της στον έναν πόλο του πηνίου είδαμε σπίθες από το συρματάκι στο εσωτερικό της να 

φτάνουν μέχρι το γυάλινο τοίχωμα της λάμπας στο σημείο που το κρατούσαμε.  

 

Εκκένωση κορόνα.  

Ακουμπώντας την προέκταση καλωδίου συνδεδεμένη με το ένα άκρο του πηνίου στην κάτω 

πλευρά ενός καθρέφτη και ακουμπώντας ένα κομμάτι φύλλο στην πάνω (γυάλινη) πλευρά 

του καθρέφτη είδαμε σπίθες να διαγράφουν το περίγραμμα του φύλλου όταν πλησιάζαμε σε 

αυτό καλώδιο συνδεδεμένο με τον άλλο ακροδέκτη.  Βρήκαμε ότι παρόμοια διάταξη 

χρησιμοποιούσαν παλαιότερα για την αποτύπωση των λεγόμενων φωτογραφιών Κίρλιαν. 

 

Αναρριχώμενος σπινθήρας 

Ένα από τα πειράματα που πετύχαμε κάπως, να αναπαράγουμε είναι η 

λεγόμενη σκάλα  του Ιακώβ, δηλαδή ένας σπινθήρας που σχηματίζεται 

μεταξύ δύο σχεδόν παράλληλων κατακόρυφων συρμάτων και μοιάζει να 

αναρριχάται. Το ότι εμφανίζεται σπινθήρας μεταξύ των δύο συρμάτων 

είναι αναμενόμενο όταν η τάση (διαφορά δυναμικού) μεταξύ τους είναι 

αρκετά μεγάλη. Γιατί όμως ο σπινθήρας μοιάζει να ανεβαίνει;  Η 

εξήγηση που βρήκαμε και μοιάζει να είναι ικανοποιητική είναι ότι ο 

σπινθήρας θερμαίνει τον περιβάλλοντα αέρα και ο θερμός αέρας 

ανεβαίνει προς τα πάνω, οπότε ο σπινθήρας ανεβαίνει μαζί με αυτόν. 

Όταν ο σπινθήρας φτάσει στην κορυφή των συρμάτων, "πεθαίνει" και 

ένας νέος ξεκινάει από κάτω. 

 

Ιονισμένος αέρας στη φλόγα 

Παρεμβάλλοντας τη φλόγα ενός κεριού στους ακροδέκτες του πηνίου, είδαμε ότι 

εκδηλώνεται ο σπινθήρας και η φλόγα φαίνεται να παραμορφώνεται σαν να "έλκεται" και 

προς τους δύο  ακροδέκτες, Υποθέσαμε επομένως ότι στη φλόγα υπάρχουν και θετικά και 

αρνητικά φορτία. 

 

4. Συμπεράσματα 

 Μία συσκευή που χρησιμοποιούνταν από τον 19 αιώνα, φαίνεται ότι παρέχει ακόμη 

σε επίπεδο σχολικού εργαστηρίου πολλές δυνατότητες μάθησης μέσα από την άμεση και 

βιωματική ανακάλυψη και κατανόηση των σχετικών φαινομένων.   

 Ακόμα και αν οι ερμηνείες που  δώσαμε για όσα παρατηρήσαμε με τη συσκευή, είναι 

πολύ ελλιπείς, αφού λείπει ακόμη το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο, εν τούτοις μας έκανε  

πιο προσιτή την κατανόηση της ιστορικής διαδρομής που οδήγησε στις σημερινές γνώσεις.  

Δοκιμάζοντας διάφορες ιδέες πάνω στην χρησιμοποίηση του πηνίου αισθανθήκαμε ότι ίσως 

με παρόμοια διάθεση για ανακάλυψη και γιατί όχι για παιχνίδι,  προχώρησαν και οι 
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επιστήμονες του 19ου αιώνα στην οικοδόμηση των γνώσεων που πέρασαν στις επόμενες 

γενιές. Σκεφτήκαμε επίσης ότι υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που ενδεχομένως 

περιμένουν να ανακαλυφθούν από νέους επιστήμονες. Όπως πολλά φαινόμενα που είχαν 

παρατηρηθεί παλαιότερα έγιναν κατανοητά και αξιοποιήσιμα από μεταγενέστερους 

επιστήμονες, έτσι και τώρα κάποιες από τις παρατηρήσεις που μπορούμε να κάνουμε ίσως 

δεν τις έχει προσέξει άλλος ή ίσως έχει δώσει κάποια εξήγηση που όμως δεν είναι ακριβής.  

 Το σπουδαιότερο  πάντως ήταν, ότι με αφορμή αυτήν την εργασία μας,  μπορέσαμε 

να νοιώσουμε λίγη από την πειραματική "μαγεία" που κάνει την επιστήμη τόσο ελκυστική 

αλλά και πήραμε και μία γεύση από την προσπάθεια και τους κόπους που χρειάζεται να κάνει 

κάποιος για να την υπηρετήσει έντιμα και γόνιμα.   
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https://www.youtube.com/watch?v=X7gDyUixfIo 

 

Ruhmkorff Coil : Induction coil : Jacobs Ladder : Indoor lightning 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1218
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https://youtu.be/tvuT-2uCHxU 

 

Very Large Induction Coils Η Φωτογραφία Kirlian 

https://www.youtube.com/watch?v=vZwPwmZPdVc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tvuT-2uCHxU
https://www.youtube.com/watch?v=vZwPwmZPdVc
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Η πρώτη μας επαφή με τη Νανοτεχνολογία 
 

Θερριού Γεωργία, Μανώλογλου Ελένη-Σοφία, Παπαϊωάννου Νικόλαος, Σέρρη 

Στεφανία, Σέρρης Χρήστος, Σκουτέρη Αμαλία, Σταθόπουλος Μιλτιάδης, Σταμπουλής 

Χρήστος, Φουντουλάκης Άγγελος,  Χαμακιώτη Τατιάνα 

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης  

           Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ευαγγελοπούλου Αναστασία, Φυσικός 

 anevagel@gmail.com 

 

1. Εισαγωγή 

Η εργασία αυτή είναι το αποτέλεσμα της πρώτης επαφής που είχαμε ως μαθητές της Α΄ 

Γυμνασίου με τις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας. Στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του 

σχολείου μας και με τη χρήση φύλλων εργασίας πραγματοποιήσαμε πειράματα και είδαμε 

σχετικά βίντεο προκειμένου να γνωρίσουμε τον νανόκοσμο και να προσπαθήσουμε να 

κατανοήσουμε τις ιδιότητες που παρουσιάζουν τα υλικά στη νανοκλίμακα. 

Η ιδέα να ασχοληθούμε με τη νανοτεχνολογία μας ενθουσίασε για δύο λόγους: Πρώτον, 

γιατί είναι ένας σύγχρονος κλάδος της επιστήμης με πολλές εφαρμογές στην καθημερινή 

ζωή και δεύτερον, γιατί δεν περιλαμβάνεται στα αναλυτικά προγράμματα των Φυσικών 

επιστημών του Γυμνασίου και Λυκείου, οπότε ήταν η μοναδική μας ευκαιρία να 

ασχοληθούμε με αυτήν. 

Πριν από 2-3 χρόνια ίσως να μην είχατε ακούσει ποτέ τη λέξη «νανοτεχνολογία», όμως 

τον τελευταίο καιρό «εισέρχεται» στη ζωή μας μέσω των διαφημίσεων στην τηλεόραση (π.χ. 

σε είδη ορθοπεδικής χρήσης). Γνωρίζετε όμως ότι πάνω από μία δεκαετία χρησιμοποιούμε 

νανοϋλικά στην καθημερινή μας ζωή;   

Νανοτεχνολογία είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη 

δημιουργία και χρήση λειτουργικών δομών μεγέθους μεταξύ 1 και 100 νανομέτρων 

(1nm=10−9 m). Αυτής της τάξης μεγέθους είναι τα μόρια των αντικειμένων που μας 

περιβάλλουν. Το ένα νανόμετρο ισούται περίπου με το 1/80000 μιας ανθρώπινης τρίχας ή 

με το μήκος 10 ατόμων υδρογόνων σε σειρά. Η νανοεπιστήμη αναφέρεται σε επιστήμες οι 

οποίες μελετούν φαινόμενα στην κλίμακα αυτή.  

 

 
 

 

 
Σχήμα 1: Νανοτεχνολογία 

mailto:anevagel@gmail.
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Αν και το πεδίο της νανοτεχνολογίας μόλις πρόσφατα άρχισε να αναπτύσσεται 

ουσιαστικά, οι δυνατότητες της είχαν αρχίσει να γίνονται εμφανείς ήδη από την εποχή που 

ο φυσικός Ρίτσαρντ Φάινμαν έδωσε τον λόγο με τίτλο "There's Plenty of Room at the 

Bottom" μιλώντας για τα μεγάλα περιθώρια που αφήνουν οι νόμοι της φύσης για τον έλεγχο 

της ύλης σε ατομικό επίπεδο.  

Σημαντικοί σταθμοί μπορούν να θεωρηθούν οι ανακαλύψεις δομών άνθρακα σε μορφή 

σφαίρας γνωστές ως φουλερένια καθώς και σε μορφή σωλήνα γνωστές ως νανοσωλήνες 

άνθρακα με ιδιαίτερες ιδιότητες το καθένα. (π.χ. ένας νανοσωλήνας  είναι 6 φορές πιο 

ελαφρύς από το ατσάλι, όμως είναι 100 φορές πιο ανθεκτικός από αυτόν!) 

Η αμερικανική NASA χρησιμοποιεί υλικά της νανοτεχνολογίας για να περιορίζει το 

βάρος των αεροσκαφών αλλά και να έχουν καλύτερη ευστάθεια. Οι έρευνες στον τομέα της 

Υγείας επικεντρώνονται στην ανακάλυψη νέων τρόπων ανάλυσης και διάγνωσης μέσω 

πληροφοριών του γενετικού κώδικα DNA, στην αποτελεσματικότερη χρήση φαρμάκων, στη 

χρήση νανοσωματιδίων στη γονιδιακή θεραπεία και στην αναδιάπλαση ανθρωπίνων ιστών 

στον τομέα της προσθετικής. 

Με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας παράγονται σήμερα συνθετικά υλικά, όπως 

πλαστικά, βαφές και υλικά επιστρώσεων με προηγμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ηλεκτρική 

αγωγιμότητα, μεγάλη αντοχή στη θερμότητα, μεγαλύτερη δυνατότητα ανακύκλωσης, 

αδιάβροχα υφάσματα, γυαλιά που δεν πιάνουν σκόνη). Σε μεγάλη έκταση χρησιμοποιείται 

ήδη στη βιομηχανία των καλλυντικών και ιδιαίτερα στις κρέμες και στα αντιηλιακά, τα οποία 

περιέχουν νανοσωματίδια για την απορρόφηση ακτινοβολίας. 

Ωστόσο η χρήση της νανοτεχνολογίας δημιουργεί και ανησυχίες για τις πιθανές 

επιπτώσεις της στην υγεία του ανθρώπου αλλά και στο περιβάλλον, κυρίως λόγω της 

απορρόφησης ορισμένων κατηγοριών νανοϋλικών. 

 

2. Θεωρητικό μέρος 

Τα υλικά στη νανοκλίμακα εμφανίζουν διαφορετικές ιδιότητες (π.χ. σημείο τήξης, 

αγωγιμότητα) από ότι σε μεγαλύτερες κλίμακες. Ο τεμαχισμός ενός υλικού σε μικρότερα 

κομμάτια οδηγεί σε μεγαλύτερο εμβαδό επιφάνειας, το οποίο μεταφράζεται σε περισσότερα 

άτομα που εκτίθενται στην επιφάνεια. Η αύξηση της επιφάνειας είναι ο λόγος που τα 

μικρότερα κομμάτια υλικού αντιδρούν ταχύτερα από τα μεγαλύτερα σωματίδια, με συνέπεια 

να αυξάνεται η ταχύτητα αντίδρασης ή η ταχύτητα διάλυσης. Ο χρυσός είναι ένα παράδειγμα 

υλικού που τροποποιεί δραστικά πολλές από τις ιδιότητές του σε επίπεδο νανοκλίμακας. Για 

παράδειγμα, αυξάνει τη δραστικότητά του αλλά και από καλός αγωγός μετατρέπεται σε 

ημιαγωγό. Το χρώμα των νανοσωματιδίων χρυσού, ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα 

τους μπορεί να γίνει κόκκινο, κυανό ή μωβ, ιδιότητα που αξιοποιούταν ήδη από τα χρόνια 

του Μεσαίωνα για την κατασκευή βιτρό.  Στην παρούσα εργασία θα μιλήσουμε πιο 

αναλυτικά για δύο άλλες ιδιότητες της νανοκλίμακας, στις οποίες βασίζεται η κατασκευή 

των εκθεμάτων μας, την υδροφοβικότητα και τα σιδηρορευστά. 

  

Α) Υδροφοβικότητα είναι η τάση που έχουν ορισμένες ουσίες να συνενώνονται 

αποκλείοντας τα μόρια του νερού. Υδρόφοβο είναι το φύλλο ενός νούφαρου που ονομάζεται 

λωτός. Όταν οι σταγόνες του νερού πέσουν πάνω στο φύλλο, ακουμπούν ελαφρά στις άκρες 

των υδρόφοβων προεξοχών, γεγονός που εμποδίζει τις σταγόνες να εισχωρήσουν στον 

ενδιάμεσο χώρο. Οι σταγόνες του νερού δεν απλώνονται πάνω στην επιφάνεια, αλλά 

σχηματίζουν σφαίρες. Έτσι  το νερό δεν μπορεί να βρέξει την επιφάνεια και κυλά εύκολα. 

Επομένως όταν οι σταγόνες της βροχής πέφτουν στα φύλλα του λωτού συμπαρασύρουν όλη 

τη βρωμιά που βρίσκουν στο δρόμο τους. (Φαινόμενο του λωτού-Lotus effect) 
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➢ Εφαρμογές της υδροφοβικότητας 

Η φύση εμπνέει τους επιστήμονες (βιομίμηση) και κατασκευάζουν  τεχνητά υδρόφοβα 

υλικά  π.χ. αδιάβροχα υφάσματα. Η υδροφοβικότητα συνδέεται και με τον εύκολο 

καθαρισμό/αυτο-καθαρισμό μίας επιφάνειας, καθώς όταν μια υδρόφοβη επιφάνεια 

βρέχεται, το νερό απομακρύνεται χωρίς να αφήνει άλατα, ενώ παράλληλα, καθώς οι 

σταγόνες κυλάνε στην επιφάνεια παραλαμβάνουν τους ρύπους οδηγώντας τους έξω από 

αυτήν. (π.χ.  βαφές κτηρίων, κεραμίδια, τσιμέντο, μάρμαρο, ξύλο, τζάμια αλλά και 

αυτοκαθαριζόμενο αυτοκίνητο, το οποίο με μία νέα τεχνολογία επίστρωσης μάς γλυτώνει 

από την ταλαιπωρία πλυσίματός του) 

 

 

 

Β) Ένα σιδηρορευστό ή μαγνητικό ρευστό ή ferrofluid - σύνθετη λέξη από το 

σιδηρομαγνητισμός και ρευστό- είναι ένα υγρό που μαγνητίζεται έντονα στην παρουσία 

μαγνητικού πεδίου.  

Σχήμα 2: Φαινόμενο του λωτού 

Σχήμα 3: Το αυτοκαθαριζόμενο αυτοκίνητο  

Σχήμα 4: Ferrofluid  
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• Πώς έγινε η εφεύρεση των ferrofluids; 

Το πρόβλημα που έπρεπε να λύσει το 1963 ο Steve Papell, επιστήμονας της NASA μαζί 

με τους συνεργάτες του, ήταν πώς θα μπορούσαν να αντλήσουν το υγρό καύσιμο στον 

σωλήνα  του πυραύλου (ενός διαστημοπλοίου) σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Για τον 

σκοπό αυτό παρασκεύασε ένα μαγνητικό ρευστό (κηροζίνη με οξείδιο του σιδήρου) ως υγρό 

καύσιμο των πυραύλων που θα μπορούσαν να το αντλήσουν με τη βοήθεια  μαγνητικού 

πεδίου, σε περιβάλλον μηδενικής  βαρύτητας. Τελικά, όμως το πείραμά του δεν τέθηκε σε 

εφαρμογή γιατί οι Αμερικανοί προτίμησαν τα στερεά καύσιμα για τους πυραύλους, όμως ο 

Papell έμεινε στην ιστορία ως ο εφευρέτης των ferrofluids. 

• Από τι αποτελούνται τα ferrofluids; 

Τα ferrofluids είναι κολλοειδή υγρά, κατασκευασμένα από σιδηρομαγνητικά  σωματίδια 

(του μαγνητίτη, αιματίτη ή κάποιας άλλης ένωσης που περιέχει σίδηρο) μεγέθους 

νανοκλίμακας (διαμέτρου 10 nm ή λιγότερο) που αιωρούνται σε έναν 

φορέα ρευστού (συνήθως οργανικό διαλύτη  ή νερό). Κάθε μικροσκοπικό σωματίδιο 

καλύπτεται πλήρως με ένα επιφανειοδραστικό για να παρεμποδίσει τη δημιουργία 

συσσωματωμάτων. Η σύσταση ενός τυπικού σιδηρορευστού είναι κατ' όγκο περίπου: 5% 

μαγνητικά στερεά, 10% επιφανειοδραστικό (π.χ. ελαϊκό οξύ) και 85% φορέας (κηροζίνη ή 

νερό ή διάλυμα κάποιας ουσίας). 

 

• Ποιες είναι οι χρήσεις των ferrofluids; 

Στην ηλεκτρονική, στα συστήματα ήχου, σε αστρονομικά οπτικά τηλεσκόπια, στην 

προώθηση διαστημοπλοίων και σε μουσεία τέχνης. Αλλά και στην ιατρική οι χρήσεις τους 

βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, αλλά φαίνεται να είναι πολύ σημαντικές, για παράδειγμα 

η μαγνητική στόχευση φαρμάκων (Magnetic drug targeting). Σε αυτήν τη διεργασία τα 

φάρμακα εγκλείονται από μια στρώση σιδηρορευστού και εγχέονται σε συγκεκριμένη 

περιοχή του σώματος του ασθενούς που απαιτεί τη θεραπεία με το φάρμακο. Το φάρμακο 

μπορεί τότε να διατηρηθεί στην επιθυμητή θέση με ένα μαγνητικό πεδίο και να του επιτραπεί 

να δράσει για μια χρονική περίοδο (περίπου 1 ώρα). Το πεδίο θα μπορούσε τότε να 

απενεργοποιηθεί και το φάρμακο θα μπορούσε να διαχυθεί μέσω του σώματος. Αυτή η 

διεργασία μπορεί να μειώσει δραστικά την αναγκαία δόση για τη θεραπεία σε ένα επίπεδο 

που δεν θα είχε αρνητικές παρενέργειες, μόλις ελευθερωνόταν το φάρμακο από το μαγνητικό 

πεδίο. Το κίνητρο πίσω από αυτόν τον τύπο θεραπείας είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

με φάρμακα με αρνητικές παρενέργειες, όπως στη χημειοθεραπεία.   

3. Πειραματικό μέρος 

Τα εκθέματα που περιγράφονται στην εργασία αυτή κατασκευάστηκαν από μαθητές του 

γυμνασίου μας τη σχολική χρονιά 2015-16 στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του ευρωπαϊκού 

προγράμματος IRRESISTIBLE (Βελέντζας κ.ά. 2017). 

I. Στο πρώτο έκθεμα δείχνουμε πειραματικά πώς συμπεριφέρεται το νερό πάνω σε μια 

νανοδομημένη επιφάνεια από πλέξιγκλας 6cm x 6cm, που χωρίζεται σε δύο 

περιοχές. Την υπερυδρόφοβη περιοχή και την κανονική επιφάνεια. Ρίχνοντας με το 

σταγονόμετρο νερό στην υπερυδρόφοβη περιοχή (περιμετρικά) παρατηρούμε το 

σφαιρικό σχήμα των σταγόνων.  Στη συνέχεια, ρίχνοντας νερό και στην υδρόφιλη 

(κανονική) περιοχή παρατηρούμε πώς το νερό περιορίζεται σαν «ζελέ» από τα 
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νοητά  υπερυδροφοβικά όρια. (Το έκθεμα είναι προσφορά του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπερυδρόφοβη 

περιοχή 

Νοητά 

υπερυδροφοβικά 

όρια Κανονική 

επιφάνεια 

Σχήμα 5: Σχηματική  αναπαράσταση του πρώτου εκθέματος 

Σχήμα 6:Το πρώτο έκθεμα «Επιφάνεια με υδρόφιλη και υπερυδρόφοβη περιοχή». Το έκθεμα 

κατασκευάστηκε στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 

“Δημόκριτος” σε συνεργασία με την εταιρεία Nanoplasmas 



 

68 
 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΑΙ 5ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Στο δεύτερο έκθεμα ο επισκέπτης αρχικά, παρακολουθεί μια παρουσίαση power 

point (ένα σενάριο), εξοικειώνεται μέσω βίντεο με το φαινόμενο της έλλειψης 

βαρύτητας και στη συνέχεια καλείται  να επιλύσει το πρόβλημα που ανάθεσε η 

NASA στον St. Papell δηλαδή με ποιο τρόπο θα μπορούσε το υγρό καύσιμο των 

διαστημικών πυραύλων να μεταφερθεί στον αγωγό (σωλήνα) σε συνθήκες έλλειψης 

βαρύτητας.  Έπειτα αλληλεπιδρά πειραματικά με ένα προσομοίωμα πυραύλου, στο 

οποίο προσπαθεί να μετακινήσει το ferrofluid μέσα σε έναν σωλήνα, 

χρησιμοποιώντας μαγνήτες. 

 

Σχήμα 7: Η αφίσα 

που συνοδεύει το πρώτο έκθεμα 
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III.  Στο τρίτο έκθεμα ο επισκέπτης μπορεί να πειραματιστεί με μια λάμπα λάβας που 

περιέχει ferrofluid, για να δημιουργήσει περίεργα σχέδια με την βοήθεια μαγνητών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8: Το δεύτερο έκθεμα «Η εφεύρεση των ferrofluids» 

Σχήμα 9: Το τρίτο έκθεμα 

 «Ferrofluid motion lamp» 
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4. Συμπεράσματα 

Η νανοτεχνολογία είναι η πιο σύγχρονη μορφή τεχνολογίας και Φυσικής που υπάρχει στη 

σημερινή εποχή γιατί στηρίζεται στη δυνατότητα να ελέγξει ή να χειριστεί την ατομική 

κλίμακα. Έχει πολλές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή αλλά και στην Ιατρική, όπου μπορεί 

να συμβάλει στη θεραπεία ασθενειών οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με τη 

σύγχρονη Ιατρική. 

Σαν ομάδα, αισθανόμαστε προνομιούχοι που μας δόθηκε η ευκαιρία να πειραματιστούμε 

και να δουλέψουμε πάνω σε αυτήν. Ήταν η πρώτη επαφή μας με τη νανοτεχνολογία και 

περιττό να πούμε ότι ήταν μαγευτική. Αφιερώσαμε πολλές ώρες κάνοντας πειράματα, άλλα 

πετυχημένα και άλλα όχι, μαθαίνοντας από αυτά σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες. Με 

όλα τα πειράματα που η ομάδα μας έχει ετοιμάσει με προσπάθεια, καλή θέληση και με πολλή 

δουλειά, ελπίζουμε οι επισκέπτες να φύγουν με καλύτερη γνώση και ενδιαφέρον για τη 

νανοτεχνολογία. Είμαστε πλέον έτοιμοι να σας καλωσορίσουμε και να σας ξεναγήσουμε 

στον απίθανο κόσμο της νανοτεχνολογίας… 
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Το μπλε φως και οι επιδράσεις του στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Πειραματική έρευνα για το πώς αντηλιακές κρέμες με διαφορετικό δείκτη προστασία 

προστατεύουν το δέρμα 

 

 Ζυγούλη Αθανασία,  Καλαμπούρα Βασιλική 

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

Επιβλέπων καθηγητής: Μπουρδούκης Ηλίας, Μηχανολόγος Μηχανικός τ.ε. 

 

Η εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας: Έρευνα και 

Πειραματισμός.  

 

Παρουσίαση του προβλήματος - πληροφορίες για το μπλε φως  

 

Το μπλε φως υπάρχει παντού, έξω στην ύπαιθρο, σε εσωτερικούς χώρους, στα σχολεία, στις 

δουλειές, στα σπίτια. Tο ένα τρίτο περίπου του ορατού φωτός είναι υψηλής ενεργειακής 

ορατότητας (HEV/High Energy Visible) ή αλλιώς μπλε φως. Υπάρχουν δύο είδη πηγών του 

μπλε φωτός: Το φυσικό μπλε φως, το οποίο εκπέμπεται από τον ήλιο, που είναι η κύρια 

πηγή του και ευθύνεται για το μπλε χρώμα του ουρανού αλλά και γενικότερα για το ευ ζην 

του ανθρώπου, το τεχνητό μπλε φως, το οποίο εκπέμπεται από τις λάμπες φθορίου και 

αλογόνου, το φωτισμό LED κακής ποιότητας και από τις οθόνες των ψηφιακών 

συσκευών, όπως οι επίπεδες τηλεοράσεις, τα lap tops, tablets και τα smart phones.  

Το μπλε φως είναι επικίνδυνο γιατί έχει μικρότερα μήκη κύματος με περισσότερη ενέργεια 

και είναι πιο ισχυρό από το υπόλοιπο ορατό φάσμα φωτός. Προσβάλει το δέρμα και τα 

μάτια. Αρκετοί δερματολόγοι πιστεύουν ότι και το τεχνητό μπλε φως είναι σχεδόν εξίσου 

επιζήμιο με το φως του ήλιου (UVA και UVB) 

Παρουσίαση του σκοπού της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι να κατανοήσουμε το τι είναι το μπλε φως, και πως μπορούμε να 

προστατεύσουμε το δέρμα μας από αυτό.  
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Υπόθεση της έρευνας 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης προστασίας της αντηλιακής κρέμας τόσο μεγαλύτερη 

προστασία μας παρέχει. 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

Ανεξάρτητη μεταβλητή:  

Αντηλιακές κρέμες προστασίας του δέρματος με διαφορετικούς δείκτες προστασίας.  

Εξαρτημένη μεταβλητή:  

Το μέγεθος της προστασίας που παρέχουν οι αντηλιακές κρέμες κατά την έκθεση του 

δέρματος στο φως. 

Διαδικασία που ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση του πειράματος 

Για το πείραμα που ακολουθεί χρειάστηκαν:  

✓ Μια λάμπα UV υπεριώδους ακτινοβολίας (στο συγκεκριμένο πείραμα 

χρησιμοποιήθηκε λαμπτήρας LED)  

✓ Προστατευτικά γυαλιά  

✓ Μαρκαδόρο υπογράμμισης οποιουδήποτε χρώματος  

✓ Τρείς αντηλιακές κρέμες διαφορετικού δείκτη προστασίας, υψηλού (με δείκτη 5) , 

μεσαίου (με δείκτη 3), χαμηλού (με δείκτη 1) 

 

 

 

✓ Ο λαμπτήρας τέθηκε σε λειτουργία σε σκοτεινό περιβάλλον 

✓ Με τον μαρκαδόρο υπογράμμισης τραβήχτηκε μια ευθεία στο δέρμα. 
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✓ Παρατηρήθηκε το χρώμα του μαρκαδόρου υπογράμμισης να ξεχωρίζει στην 

επιφάνεια του δέρματος 

 

 

 

 

 

✓ Απλώθηκε μια στρώση αντηλιακού με δείκτη 5 πάνω στην ευθεία. Παρατηρήθηκε 

ότι η επιφάνεια που καλύφθηκε με την κρέμα δεν φωσφορίζει. Αυτό σημαίνει ότι η 

αντηλιακή κρέμα εμπόδισε τις επιβλαβές ακτίνες να φτάσουν στο σώμα.     

 

 

 

✓ Στη συνέχεια απλώθηκε σε διαφορετικό τμήμα της ευθείας μια στρώση αντηλιακού με 

δείκτη 3. Παρατηρήθηκε πως διακρίνονταν το χρώμα κάτω από την αντηλιακή κρέμα. 

Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη κρέμα δεν είναι τόσο καλή στο να προστατεύει το 

δέρμα όσο αυτή με δείκτη 5.  
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✓ Απλώθηκε στην άκρη της ευθείας μια στρώση αντηλιακής κρέμας με δείκτη 1. 

Παρατηρήθηκε ότι η γραμμή του μαρκαδόρου συνεχίζει να φαίνεται . Αυτό σημαίνει 

ότι η αντηλιακή αυτή δεν προσφέρει καμία προστασία.  

 

 

 

Συμπέρασμα 

 

Η πειραματική έρευνα έδειξε ότι μια κρέμα αντηλιακή με υψηλό δείκτη προστασίας παρέχει 

μεγαλύτερη προστασία έναντι μια αντηλιακής κρέμας με χαμηλότερο δείκτη προστασίας. 

 

Έρευνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν 

Προτείνεται να επαναληφθεί το πείραμα με διαφορετικά υλικά που θα καλύπτουν το δέρμα 

και με το δέρμα να είναι εκτεθειμένο στον ήλιο αντί του τεχνητού μπλε φωτός.  

Προτείνεται να πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αποτελεσματικά μέσα προστασίας των 

ματιών από το μπλε φως.  
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Πηγές πληροφόρησης 

Τι είναι το μπλε φως; 

  

https://www.healthreport.gr/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1

%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B5-%CF%86%CF%

89%CF%82-%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%

BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF-%CE%B5%CE%AF/  

•https://optofashion.gr/blog/%CF%84%CE%AF-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1

%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B5-%CF%86%CF%

89%CF%82  

 

 

Το μπλε φως του κινητού σου βλάπτει το δέρμα σου;  

 

http://www.pharmalista.gr/health/%CF%84%CE%BF-

%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B5-%CF%86%CF%89%CF%82-

%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D-

%CF%83%CE%BF%CF%85-

%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%B9/  

 

Το μπλε φως που προκαλεί προβλήματα στην επιδερμίδα  

 

https://mylife.offsite.com.cy/article/beauty/3025-mple-phos-poy-prokalei-problemata-sten-

epidermida 
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Συνεδρία 4: Προφορικές εργασίες Χημείας και 

Βιολογίας 
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Η επίδραση των διαφόρων ειδών μουσικής στους καρδιακούς παλμούς 

του ανθρώπου 
 

 Μπιχαλτζής Παναγιώτης, Παγκράτη Ευφροσύνη- Άνοιξη 

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

Επιβλέπων καθηγητής: Μπουρδούκης Ηλίας, Μηχανολόγος Μηχανικός τ.ε. 

 

Η εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας: Έρευνα και 

Πειραματισμός.  

Παρουσίαση του προβλήματος  

✓ Ο εγκέφαλος διεγείρεται από οποιαδήποτε συναισθηματική φόρτιση. Ο θυμός, ο 

φόβος, ο έρωτας είναι στοιχεία που πυροδοτούν την εγκεφαλική διέγερση.  

✓ Η καρδιά δεν είναι η έδρα των συναισθημάτων, ούτε ερωτεύεται, ούτε φοβάται. Ο 

εγκέφαλος είναι υπεύθυνος για όλα.  

✓ Βλέποντας τη σύνδεση που έχει ο εγκέφαλος με την καρδιά, μπορούμε να 

κατανοήσουμε ευκολότερα το πώς η μουσική με τα συναισθήματα που μας ξυπνά, 

μπορεί να διεγείρει τον εγκέφαλο, ο οποίος ανταποκρινόμενος εκφράζεται με τις 

μεταβολές του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης.  

✓ Συνήθως, το είδος της μουσικής με γρήγορο ρυθμό, αυξάνει τους καρδιακούς 

παλμούς και την αρτηριακή πίεση, ενώ η μουσική με βραδείς ρυθμούς προκαλεί τα 

αντίθετα αποτελέσματα.  

 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι να δείξει πώς τα διαφορετικά είδη μουσικής επιδρούν στους 

καρδιακούς παλμούς του ανθρώπου, όταν βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας.  

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

Ανεξάρτητη μεταβλητή: το είδος της μουσικής  

Εξαρτημένη μεταβλητή: οι καρδιακοί παλμοί  

Μεταβλητές που κρατήθηκαν σταθερές  

✓ Το άτομο / η ηλικία του  

✓ Η διάρκεια ακρόασης του κάθε τραγουδιού  

✓ Ο χώρος διεξαγωγής του πειράματος  

✓ Η ένταση του τραγουδιού  
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Διαδικασία πειράματος 

✓ Για την πραγματοποίηση της έρευνας επιλέχθηκαν άτομα 15 ετών, πέντε αγόρια και 

πέντε κορίτσια.  

✓ Το κάθε άτομο άκουσε το κάθε μουσικό κομμάτι για δέκα δευτερόλεπτα.  

✓ Έπειτα από το τέλος του ακούσματος μετρήθηκαν οι καρδιακοί παλμοί στον καθένα 

από τους συμμετέχοντες με ηλεκτρονικό πιεσόμετρο.  

 

 Τραγούδια 

Τα κομμάτια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:  

✓ Ποπ μουσική: Cold water – Justin Bieber  

✓ Κλασσική μουσική: Lacrimosa - Mozart  

✓ Χαρντ Μεταλ μουσική: All alone – Blind Witness  

 

 Αποτελέσματα έρευνας 
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Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 Όπως παρατηρήσαμε βγάζοντας τους μέσους όρους των παλμών, η κανονική κατάσταση – 

χωρίς μουσική- , αποδίδει τους λιγότερους παλμούς. Στη συνέχεια ακολουθεί η χαρντ μεταλ 

η οποία είχε λιγότερους παλμούς συνολικά από ότι η ποπ μουσική. Τέλος, η κλασική 

μουσική έφερε τους περισσότερους καρδιακούς παλμούς σχεδόν σε όλα τα άτομα, κάτι που 

δεν ήταν αναμενόμενο.  

 

Προτάσεις  για νέες έρευνες 

Προτείνεται να πραγματοποιηθεί η ίδια έρευνα, με μεγαλύτερους χρόνους ακρόασης των 

μουσικών κομματιών, σε άλλα ηλικιακά επίπεδα, με διαφορετικά είδη μουσικής  

 

Πηγές πληροφόρησης 

Πώς η μουσική επηρεάζει την υγεία μας και την ψυχολογία μας ;  

https://www.webmusic.gr/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%B7-

%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%B5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9

-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-

%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%BA/ 

Η επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο  

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/03/blog-post_1806.html  

Το μουσικό ταξίδι της καρδιάς μας  

https://www.vita.gr/2017/07/28/ygeia/to-moysiko-taksidi-ths-kardias-mas/ 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Ευχαριστούμε τους μαθητές που εργάστηκαν σε αυτή την έρευνα, και τον καθηγητή Ηλία 

Μπουρδούκη 

 

 

 

 

https://www.webmusic.gr/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%BA/
https://www.webmusic.gr/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%BA/
https://www.webmusic.gr/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%BA/
https://www.webmusic.gr/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%BA/
https://www.webmusic.gr/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%BA/
https://www.vita.gr/2017/07/28/ygeia/to-moysiko-taksidi-ths-kardias-mas/
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Οξέα από χυμούς 
 

Αγιάνογλου Ιορδάνης, Αιγινίτης Απόστολος, Βαγγελάτος Τιμόθεος, Βελέντζας 

Νικόλαος, Βλάχος Δημήτριος 

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

Επιβλέπων καθηγητής: Μπουρδούκης Ηλίας, Μηχανολόγος Μηχανικός τ.ε. 

 

Η εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας: Έρευνα και 

Πειραματισμός. 

 
Παρουσίαση του προβλήματος 

  

Στην καθημερινότητα μας μπορούμε να νιώσουμε ότι κάποια φρούτα είναι πιο όξινα από 

κάποια άλλα. Η οξύτητα είναι μια μετρήσιμη ιδιότητα που εκφράζει πόσο όξινο είναι ένα 

διάλυμα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την επίδραση που έχει η οξύτητα στα μέταλλα 

γιατί και αυτή η διαδικασία βοηθάει στη δημιουργία του τεχνητού περιβάλλοντος. Στην 

παρούσα έρευνα θα γίνει μια τέτοια προσπάθεια, δηλαδή θα δούμε πώς χυμοί με διαφορετική 

οξύτητα επιδρούν σε αντικείμενα από το ίδιο μέταλλο. 

 

 

Σκοπός έρευνας  

 

Ο σκοπός της έρευνάς μας ήταν να πειραματιστούμε και να βρούμε την οξύτητα των 

φρούτων: λεμόνι, ανανάς, πορτοκάλι, ρόδι και πως αυτή επιδρά σε κράμα χαλκού. 
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Πληροφορίες σχετικές με την οξύτητα 
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Μεταβλητές  

Ανεξάρτητη μεταβλητή: Η οξύτητα των χυμών  

Εξαρτημένη μεταβλητή: Η επίδραση της οξύτητας στην επιφάνεια νομισμάτων που 

αποτελούνται από το ίδιο μέταλλο.  

 

Διαδικασία που ακολουθήθηκε  

Παράχθηκε χυμός από λεμόνι, πορτοκάλι, μπανάνα, ρόδι, 20 ml για το κάθε είδος  

Έγινε μέτρηση οξύτητας από το κάθε είδος  

 Εντός του δοχείου του κάθε χυμού τοποθετήθηκαν κέρματα- πεντάλεπτα του ευρώ, τα 

οποία ήταν αρκετά οξειδωμένα. Προσέχθηκε ώστε τα κέρματα να έχουν την ίδια οξείδωση. 

Τα κέρματα τα 5 λεπτών, σύμφωνα με την βικιπαίδεια, είναι κατασκευασμένα από κράμα 

χαλκού.  

Μετά το πέρας μιας εβδομάδας εξετάστηκαν τα κέρματα και εκτιμήθηκε η οξείδωση που 

υπέστησαν από τον χυμό που περιβάλλονταν. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη 

διάρκεια του πειράματος ήταν σε μέσο όρο 18 βαθμούς Κελσίου.  

 

ΠΡΙΝ 

ΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ 
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                              Αποτελέσματα της έρευνας 

Λεμόνι  2,3 PH  

Πορτοκάλι  3,3 PH  

Ανανάς  3,5 PH  

Ρόδι  3,6 ΡΗ  

 

Συμπεράσματα  

Παρατηρήσαμε ότι:  

Το κέρμα που ήταν εντός του χυμού του λεμονιού καθάρισε περισσότερο, το λεμόνι βρέθηκε 

ότι έχει 2,3 PH.  

ΜΕΤΑ 

ΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ 
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Το κέρμα πού ήταν εντός του χυμού του πορτοκαλιού καθάρισε λιγότερο, το πορτοκάλι 

βρέθηκε να έχει 3,3 PH.  

Tα κέρματα εντός των χυμών του ανανά και του ροδιού καθάρισαν ακόμη λιγότερο από τα 

προηγούμενα, σημειώνεται ότι ο ανανάς έχει 3,5 PH και το ρόδι 3,6 PH.  

To συμπέρασμα είναι ότι η οξύτητα των φρούτων έχει επίδραση στα κράματα του χαλκού 

και μπορεί να χρησιμοποιείται για την διαφοροποίηση της οξείδωσης. 

Έρευνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν  

Προτείνεται να πραγματοποιηθούν έρευνες με χυμούς από φρούτα όπως μήλα, μανταρίνια, 

νεράντζια κλπ και κράματα αλουμινίου, νικελίου κλπ 

 

Πηγές πληροφόρησης  

Οξέα  

http://old.primedu.uoa.gr/sciedu/BIBLIO/files/o_v_alata-232.pdf  

Βιβλίο χημείας Γ΄ Γυμνασίου  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C102/362/2431,9302/  

Οξύτητα  

https://www.google.com/search?biw=1229&bih=564&tbm=isch&sa=1&ei=Wpi0XLW6F

MqX1fAPu_SLkAU&q=+%CE%9F%CE%9E%CE%A5%CE%A4%CE%97%CE%A4%C

E%91&oq=+%CE%9F%CE%9E%CE%A5%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91&gs_l=

img.3..35i39j0i7i30l2j0i24l7.3378.4993..5182...0.0..0.110.219.0j2......1....1..gws-wiz-

img.D_WZEOpjSY8  

Κέρματα ευρώ  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84

%CE%B1_%CE%B5%CF%85%CF 
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Η τρύπα του όζοντος 
 

 Σταθάκη Νίκη 

5ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης 

Επιβλέπων καθηγητής: Ραγάζος Ιωάννης, Χημικός 

 

Η εργασία είναι αναρτημένη σε μορφή power point στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 
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Τι θα έβλεπε η Αλίκη στη χώρα των φυτών; 
 

Κλαυδιανού Μαρία, Μαντζοράκη Ευαγγελία,  Σκαρή Εύα, Σταματοπούλου Θάλεια 

5ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης 

 Επιβλέπων καθηγητής: Καπόλας Γεώργιος, Βιολόγος 

 

 

Η εργασία είναι αναρτημένη σε μορφή power point στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 
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Περιοδικοί πίνακες με διαφορετικές μορφές, περιεχόμενο και 

χρήσεις  
 

Κουρμπέτη Παναγιώτα-Δήμητρα, Παπαδόπουλος Αντώνιος-Αχιλλέας,  

Παυλάκη Στυλιανή, Καπετάνιος Παναγιώτης- Μιχαήλ 

5ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης 

Επιβλέπων καθηγητής: Ραγάζος Ιωάννης, Χημικός 

ragazosin@gmail.com 

 

 Ο περιοδικός πίνακας, ένα σχεδόν παγκόσμια αναγνωρισμένο σύμβολο τις χημείας, 

βρίσκεται σε κάθε εργαστήριο χημείας. Ο περιοδικός πίνακας, επίσης γνωστός ως περιοδικός 

πίνακας στοιχείων, είναι μια πινακοποιημένη απεικόνιση των χημικών στοιχείων, τα οποία 

είναι διατεταγμένα με ατομικό αριθμό, διάταξη ηλεκτρονίων και επαναλαμβανόμενες 

χημικές ιδιότητες. Η δομή του πίνακα παρουσιάζει περιοδικές τάσεις. Οι επτά σειρές του 

πίνακα, που ονομάζονται περίοδοι, γενικά έχουν μέταλλα στα αριστερά και μη-μέταλλα στα 

δεξιά. Οι στήλες, που ονομάζονται ομάδες, περιέχουν στοιχεία με παρόμοιες χημικές 

ιδιότητες. Έξι ομάδες έχουν δεχθεί ονόματα καθώς και αριθμούς που έχουν οριστεί: για 

παράδειγμα, τα στοιχεία της ομάδας 17 είναι τα αλογόνα και η ομάδα 18 είναι τα ευγενή 

αέρια. Η οργάνωση του περιοδικού πίνακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή 

σχέσεων μεταξύ των ιδιοτήτων των διαφόρων στοιχείων, καθώς και για την πρόβλεψη 

χημικών ιδιοτήτων και συμπεριφορών μη ανακαλυφθέντων ή νεοσυντιθέμενων στοιχείων. 

Ο Ρώσος χημικός Δημήτρη Μεντελέγιεφ δημοσίευσε τον πρώτο αναγνωρίσιμο περιοδικό 

πίνακα το 1869.       

Τα στοιχεία από τους ατομικούς αριθμούς 1 (υδρογόνο) έως 118 (ογκανέσιο) έχουν 

ανακαλυφθεί ή συντεθεί, συμπληρώνοντας επτά πλήρεις σειρές του περιοδικού πίνακα. Τα 

πρώτα 94 στοιχεία εμφανίζονται όλα φυσικά, αν και κάποια βρίσκονται μόνο σε ιχνοστοιχεία 

και μερικά ανακαλύφθηκαν στη φύση μόνο αφού πρώτα είχαν συντεθεί. Τα στοιχεία 95 έως 

118 έχουν συντεθεί μόνο σε εργαστήρια ή πυρηνικούς αντιδραστήρες. 

mailto:ragazosin@gmail.com
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 Αλλά ο περιοδικός πίνακας δεν ξεκίνησε με τον Μεντελέγιεφ. Πολλοί είχαν ασχοληθεί και 

ακόμα ασχολούνται με την οργάνωση των. Έτσι συλλέξαμε διάφορα είδη περιοδικών 

πινάκων που διαφέρουν σε μορφή, σκοπό  και χρησιμότητα. Ο Θεόδωρος Μπεν φει το 1964 

δημιούργησε ένα σπειροειδή περιοδικό πίνακα που κατά την εποχή του δεν δόθηκε ιδιαίτερη 

σημασία. Τα στοιχεία είναι διατεταγμένα σε μια συνεχή σπείρα, με το υδρογόνο στο κέντρο 

και μεταβατικά μέταλλα, λανθανίδες και ακτινίδες που καταλαμβάνουν χερσονήσους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο αγγλικός χημικός John Newlands παρήγαγε μια σειρά χαρτιών από το 1863 έως το 1866, 

σημειώνοντας ότι όταν τα στοιχεία απαριθμούνται κατά σειρά αυξανόμενου ατομικού 
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βάρους, παρόμοιες φυσικές και χημικές ιδιότητες επανεμφανίστηκαν ανά διαστήματα οκτώ. 

Μοιάζει με αυτή την περιοδικότητα στις οκτάβες της μουσικής. Αυτός ο λεγόμενος νόμος 

των Οκτάβων γελοιοποιήθηκε από τους συγχρόνους του Newlands και η χημική κοινωνία 

αρνήθηκε να δημοσιεύσει το έργο του. Ο Newlands ήταν ωστόσο σε θέση να σχεδιάσει έναν 

πίνακα των στοιχείων και να το χρησιμοποιήσει για να προβλέψει την ύπαρξη στοιχείων που 

λείπουν, όπως το γερμάνιο. Η Χημική Εταιρεία αναγνώρισε μόνο τη σημασία των 

ανακαλύψεών του πέντε χρόνια μετά την πίστωση του Μεντελέγιεφ . 

 

Ο  Todd Helmenstine ένας μαθηματικός /φυσικός το 2019 δημοσίευσε έναν περιοδικό 

πίνακα με τα φορτία του κάθε στοιχείου Αυτός ο  περιοδικός πίνακας περιέχει όλα τα 118 

στοιχεία .Με κάθε στοιχείο έχει ατομικό αριθμό, σύμβολο, σήμα, ατομική μάζα, ρύθμιση 

στιβάδων ηλεκτρονίων, και πιο κοινές κατηγορίες (οξείδωση). Περιέχει επίσης έναν πίνακα 

που δείχνει τον αριθμό των ηλεκτρονίων ανά κέλυφος ηλεκτρονίων μαζί με την τροχιακή 

τους κατανομή. Δηλαδή είναι ένας περιοδικός πίνακας ο οποίος λειτουργεί ως επέκταση του 

συνηθισμένου πίνακα και συγκεντρώνει πολλές χρήσιμες ιδιότητες για κάθε χημικό στοιχείο.  
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Ο Jennifer A. Johnson ένας επιστήμονας της ΝΑΣΑ δημοσίευσε έναν περιοδικό πίνακα που 

δείχνει που δημιουργήθηκε κάθε στοιχείο του περιοδικού πίνακα. Τα στοιχεία με μπλε χρώμα 

προέρχονται από την έκρηξη του Μπιγκ Μπανγκ (Big Bang).Όσα είναι με ροζ χρώμα 

προέρχονται από την  σχάση μεγαλύτερων ατόμων από κοσμικές ακτίνες. Όσα είναι πορτοκαλί 

προέρχονται και δημιουργούνται από την ένωση δύο άστρων νετρονίων. Όσα είναι με πράσινο 

προήλθαν από την έκρηξη γιγαντιαίων μαζικών άστρων. Όσα είναι με κίτρινο  προέρχονται από 

ετοιμοθάνατα άστρα με χαμηλή μάζα. Τέλος όσα είναι με γαλάζιο χρώμα προέρχονται από την 

έκρηξη ενός είδους άστρων  που λέγονται λευκοί νάνοι τα οποία στην πραγματικότητα είναι οι 

πυρήνες άστρων που έχουν εκραγεί. Προκειμένου να συσσωρευθούν οι κατάλληλες πληροφορίες 

για να κατασκευαστεί ο συγκεκριμένος περιοδικός πίνακας χρειάστηκαν δεκαετίες 

επιστημονικής έρευνας  από   επιστήμονες πολλαπλών σωματείων και οργανισμών .  
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Αυτός ο περιοδικός πίνακας δημοσιευμένος και κατασκευασμένος  για το ινστιτούτο πράσινης 

χημείας (Ι.Π.Χ. ) της Αμερικάνικης χημικής κοινότητας,  δείχνει στοιχεία που βρίσκονται σε 

κίνδυνο υπό εξαφάνιση. Τα στοιχεία αυτά τα χωρίζει σε περιορισμένη διαθεσιμότητα  με κίτρινο,  

σε αυξανομένη απλή εξαφάνιση λόγω  αυξανομένης χρήσης με πορτοκαλί και με κόκκινο είναι 

τα στοιχεία που θα εξαφανιστούν τα επόμενα 100 χρόνια. Από τα στοιχεία αυτά τα πιο σημαντικά 

που είναι σε μεγάλο κίνδυνο  είναι το ήλιο, το ίνδιο, ο ψευδάργυρος,  το γάλλιο, το γερμάνιο, το 

αρσενικό, το ασήμι , το τελούριο , το άφνιο  και οι αλκαλικές γαίες. 

Ήλιο 

 Παρόλο που ακούγεται παράλογο το ήλιο λόγω της χαμηλής του πυκνότητας , το ότι δεν 

μπορούμε να το παρασκευάσουμε, της ικανότητας του να δραπετεύει από τα δοχεία στα οποία το 

αποθηκεύουμε και το ότι μπορεί να πάει στην άνω ατμόσφαιρα της γης και να το παρασύρουν 

ηλιακοί άνεμοι  κάνει συνεχώς την ποσότητα ηλίου στη γη να μειώνεται . 

Ίνδιο 

Οι συσκευές με οθόνες αφής περιέχουν ίνδιο σε μορφή οξειδίου κασσίτερου ινδίου. Αυτή η 

ένωση είναι ένα ζωτικό συστατικό της οθόνης αφής, που χρησιμοποιείται σε μια διαφανή ταινία 

που διεξάγει την ηλεκτρική ενέργεια. Το πρόβλημα με το ίνδιο είναι ότι δεν εμφανίζεται σε 

αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις στα μεταλλεύματα για να εξαχθεί επικερδώς σε τρέχουσες τιμές. 

Αντί  αυτού, το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς προέρχεται από την εξόρυξη ψευδαργύρου, 

καθώς αποτελεί επίσης υποπροϊόν αυτής της διαδικασίας.  
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Καταλύτες                                                                                                                                                                  

 Ορισμένα από τα απειλούμενα στοιχεία έχουν σημαντικές χρήσεις ως καταλύτες. Αυτό μπορεί 

να συμβαίνει στο εργαστήριο, καταλύοντας τις χημικές αντιδράσεις στην έρευνα ή στους 

καταλυτικούς μετατροπείς που βρίσκονται στα αυτοκίνητα για να μειώσουν τα ρυπογόνα αέρια 

που παράγονται από τους κινητήρες των αυτοκινήτων. Δύο τέτοια στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό και τα οποία είναι επίσης παρόντα στον κατάλογο που 

απειλείται με εξαφάνιση είναι το παλλάδιο και το ρόδιο και άλλο μέταλλο πλατίνα 

χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως πριν από τη σταδιακή κατάργηση της μολυβδούχου βενζίνης. 

Καθώς η παροχή αυτών των μετάλλων έχει αγωνιστεί για να συμβαδίσει με τη ζήτηση, οι τιμές 

τους έχουν αυξηθεί και τα σχέδια του καταλυτικού μετατροπέα έχουν προσπαθήσει να 

προσαρμοστούν, συμπεριλαμβάνοντας όσο το δυνατόν λιγότερα από αυτά. Επί του παρόντος, 

εξακολουθούν να μην υπάρχουν καλές εναλλακτικές λύσεις στα μέταλλα της ομάδας πλατίνας 

όσον αφορά την απομάκρυνση του μονοξειδίου του άνθρακα, των υδρογονανθράκων και των 

οξειδίων του αζώτου από τα καυσαέρια.  

Στοιχεία σπάνιων γαιών  

Τα 17 στοιχεία σπανίων γαιών είναι το δημήτριο (Ce), το δυσπρόσιο (Dy), το έρβιο (Er), το 

ευρώπιο (Eu), το γαδολίνιο (Gd), το όλμιο (Ho), το λανθάνιο (La ), πρασεοδύμιο (Pr), προμήθειο 

(Pm), σαμάριο (Sm), σκάνδιο (Sc), τέρβιο (Tb), θούλιο (Tm), υττέρβιο (Yb) και ύττριο (Υ). 

Τα στοιχεία σπάνιων γαιών έχουν ένα εύρος χρήσεων σε ηλεκτρονικές συσκευές. Το νεοδύμιο, 

που επισημαίνεται σε αυτόν τον πίνακα, χρησιμοποιείται για να κάνει μικρούς αλλά ισχυρούς 

μαγνήτες - είναι πιθανό ότι τα ακουστικά που έχετε στην κατοχή σας τα αξιοποιούν και είναι 

πιθανό να υπάρχουν και στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Ένα άλλο στοιχείο που 

χρησιμοποιείται συνήθως σε μαγνήτες σπάνιων γαιών είναι το δυσπρόσιο. 

Το θέμα των στοιχείων των σπάνιων γαιών δεν είναι η έλλειψη αφθονίας τους, αλλά η 

απομόνωσή τους. Τείνουν να συμβαίνουν μαζί, και ο διαχωρισμός τους από το άλλο καθίσταται 

δύσκολο από το γεγονός ότι όλα έχουν πολύ παρόμοιες χημικές ιδιότητες.  

Η ζήτηση για στοιχεία σπάνιων γαιών προβλέπεται να ξεπεράσει γρήγορα την προσφορά και 

είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει ακόμη λυθεί.  
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Ο Περιοδικός Πίνακας των Αλλόκοτων Αντιλήψεων 

Ο περιοδικός πίνακας αυτός δημιουργήθηκε και δημοσιεύθηκε  το 2010 από τον Crispian Jago , 

με σκοπό να καταγράψει τις δεισιδαιμονίες και τις παράξενες αντιλήψεις, κάτι το μη λογικό, 

σε μια μορφή με λογική, έναν περιοδικό πίνακα.  

 

Στον πίνακα αυτό είναι γραμμένες διάφορες αντιλήψεις, όπως το τέρας του Λόχνες , η περιοχή 

51 και η ομοιοπαθητική ιατρική και γενικότερα τέρατα από την αρχαιά ελληνική μυθολογία και 

άλλες θρησκείες, λανθασμένες επιστημονικές αντιλήψεις  ή θεωρίες και άτομα που πολλοί 

πιστεύουν ότι κατέχουν υπερφυσικές και υπεράνθρωπες ιδιότητες. 
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Επιβλαβή χημικά συστατικά στα καλλυντικά 

 

Διακουμή Κ., Μαγκαφουράκη Ν., Μισεγιάννης Μ. 

5ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης  

Επιβλέπουσες Καθηγήτριες: Σφυρόερα Δήμητρα, Φυσικός1,  Αγιαμαρνιώτη 

Καλομοίρα, Χημικός2 

1d.sfiroera@gmail.com,  2kaliagiamarnioti@gmail.com   

Περίληψη 

Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν καλλυντικά. Τα καλλυντικά είναι μείγματα 

χημικών ουσιών. Κάποιες από αυτές που προστίθενται ως συντηρητικά, αρωματικά κλπ πιθανόν να 

προκαλούν βλάβες τον ανθρώπινο οργανισμό. Για τα, parabens, triclosan και τη μεθυλισοθειαζολινόνη 

(ΜΙΤ) έχει γίνει δημόσια συζήτηση αν πρέπει  να επιτρέπεται η χρήση τους. Ο καταναλωτής 

κατακλύζεται με διάφορες πληροφορίες από αξιόπιστες και μη πηγές. Πριν αγοράσει ένα προϊόν μπορεί 

να διαβάσει τα συστατικά του στην ετικέτα. Όμως είμαστε σωστά ενημερωμένοι; Γνωρίζουμε τι 

ενδεχομένως προκαλούν ύποπτες χημικές ουσίες που περιέχονται σε καλλυντικά; Χρησιμοποιούμε 

κάποια από αυτά; Διαβάζουμε τις ετικέτες τους  πριν τα αγοράσουμε; Αποφασίσαμε να ψάξουμε σε 

αξιόπιστες ηλεκτρονικές πηγές κι επιστημονικά άρθρα για τη δράση συστατικών των καλλυντικών. 

Συντάξαμε ερωτηματολόγια, τα οποία απευθύνονταν σε μαθητές, γονείς και καθηγητές του σχολείου 

μας να απαντήσουν στα παραπάνω ερωτήματα. Διαπιστώσαμε πως οι γυναίκες  είναι περισσότερο 

ενημερωμένες από τους άντρες και διαβάζουν συχνότερα τις ετικέτες καλλυντικών. 

Λέξεις -κλειδιά: καλλυντικά, methylisothiazolinone, parabens, triclosan 

Εισαγωγή 

Η περιποίηση και ο καλλωπισμός ξεκινάει από τα πανάρχαια χρόνια αποδεικνύοντας το 

ενδιαφέρον για προσωπική υγιεινή και εξωτερική ομορφιά. Πολλοί αρχαίοι λαοί που 

κατοικούσαν στην Αίγυπτο, Κίνα, Ινδία, οι Ασσύριοι, οι Σουμέριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι 

Πέρσες, οι Έλληνες και οι Ρωµαίοι έκαναν χρήση καλλυντικών μιγμάτων. Πολλά 

αντικείμενα καλλωπισμού βρέθηκαν σε ανδρικούς και γυναικείους τάφους. Τα κτερίσματα 

αυτά, που αποτελούν περίτεχνα ευρήματα, τους ακολουθούσαν και στην τελευταία τους 

κατοικία φανερώνοντας την αξία του περιεχομένου τους. Οι πρωτόγονες φυλές εµφανίζονται 

να ζωγραφίζουν όλο το πρόσωπο και το σώµα τους µε διάφορα σχέδια και χρώµατα. Αυτό 

δήλωνε τα αξιώµατα και τη δύναµη του καθένα µέσα στη φυλή, αλλά λειτουργούσε και σαν 

στολή παραλλαγής, που τους έσωζε από τους διάφορους εξωτερικούς κινδύνους. Στην 

αρχαία Αίγυπτο η ζωγραφική του σώµατος συσχετιζόταν µε τις ιεροτελεστίες. Εκτός από 

τον ιδιαίτερο συμβολισμό τους, στο πλαίσιο λατρευτικών τελετών τα καλλυντικά 

θεωρούνταν θεραπευτικά για πολλά προβλήματα. (el.wikipedia.org) 

Στη σύγχρονη εποχή η γυναίκα θεωρεί απαραίτητο τον καλλωπισμό αλλά και πολύ 

εύκολο καθώς η τεράστια γκάμα των προϊόντων περιποίησης που υπάρχει προσφέρει σε 

κάθε μια αυτό που χρειάζεται με αποτέλεσμα να καλύπτει τις ανάγκες της. Καλλυντικά, 

προϊόντα υγιεινής, περιποίησης, ομορφιάς, βερνίκια σε αμέτρητες αποχρώσεις αποτελούν 

μέσα που κύριο μέλημα τους είναι η φροντίδα της γυναικείας επιδερμίδας και όχι μόνο. 

Εκτός αυτού, ολόκληρος ο πληθυσμός χρησιμοποιεί προϊόντα προσωπικής καθαριότητας, 

υγιεινής και φροντίδας του σώματος. Επίσης τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι 

άνδρες χρησιμοποιούν καλλυντικά αντίστοιχα αυτά των γυναικείων. 

mailto:1d.sfiroera@gmail.com
mailto:2dim4sfi@gmail.com
mailto:1kaliagiamarnioti@gmail.com
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Όλα τα προαναφερθέντα προϊόντα περιέχουν εκτός από τα κύρια συστατικά και άλλες 

χημικές ουσίες, όπως ρυθμιστές pH, γαλακτοματοποιητές, συντηρητικά, σταθεροποιητές, 

αρωματικά κ.ά., οι οποίες σύμφωνα με έρευνες που γίνονται κατά καιρούς χαρακτηρίζονται 

επικίνδυνες για την υγεία. Με τη χρήση των σαπουνιών, αφρόλουτρων, σαμπουάν, 

γαλακτωμάτων και ζελέ το δέρμα μας απορροφάει κάποιες ουσίες που περιέχουν και αυτές 

συσσωρεύονται στον οργανισμό μας. 

Αποφασίσαμε να κάνουμε τη δική μας έρευνα. Ανατρέξαμε σε επιστημονικά άρθρα και 

στο διαδίκτυο σχετικά με ουσίες που θεωρούνται ύποπτες. Διαβάσαμε τις ετικέτες 

καλλυντικών και προϊόντων καθημερινής περιποίησης και υγιεινής σε προϊόντα που 

βρήκαμε στο σπίτι μας και εντοπίσαμε χημικές ουσίες που αυτά περιέχουν και 

επαναλαμβάνονται σε προϊόντα διαφορετικής χρήσης. Εντοπίσαμε οκτώ ουσίες στις οποίες 

στηρίξαμε την έρευνα μας. 

Πόσοι όμως από εμάς προκειμένου να αγοράσουμε ένα προϊόν περιποίησης διαβάζουμε 

στην ετικέτα τα συστατικά που περιέχει; Πόσοι γνωρίζουμε ποια χημικά συστατικά είναι 

επικίνδυνα για την υγεία μας και τι ακριβώς προκαλούν; Στα πλαίσια της έρευνας μας 

αποφασίσαμε τα ερωτήματα αυτά να τα υποβάλουμε στους συμμαθητές μας, σε ανθρώπους 

του οικογενειακού περιβάλλοντός τους αλλά και στους καθηγητές μας ώστε να έχουμε 

δείγματα από άνδρες και γυναίκες που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικίες. Για το σκοπό αυτό 

συντάξαμε ερωτηματολόγιο το οποίο τους μοιράσαμε και στη συνέχεια καταγράψαμε τις 

απαντήσεις τους. 

Η έρευνα 

Από το διαδίκτυο βρήκαμε τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα καλλυντικά 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αρ. 1223/2009): 

Α. Τα απαγορευμένα συστατικά:1328 συστατικά 

Β. Τα συστατικά που επιτρέπονται, αλλά με περιορισμούς: 256 συστατικά 

Γ. Οι επιτρεπόμενες χρωστικές ουσίες: 153 ουσίες 

Δ. Τα επιτρεπόμενα συντηρητικά: 56 ουσίες 

Ε. Τα επιτρεπόμενα φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας: 28 φίλτρα 

Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε εκτενώς με τρεις ουσίες οι οποίες επιλέχθηκαν λόγω της 

μεγάλης δημόσιας διαβούλευσης που έχει γίνει γι αυτές ως προς την απαγόρευση ή μη της 

χρήσης τους αλλά και λόγω της παρουσίας τους σε αρκετά προϊόντα. Αυτές οι ουσίες είναι 

τα parabens, το triclosan, και η methylisothiazolinone (ΜΙΤ). 

Αποτελέσματα αναζήτησης της δράσης των ουσιών. 

1. methylisothiazolinone (μεθυλοϊσοθειαζολινόνη -MIT): είναι ένα ισχυρό συνθετικό 

βιοκτόνο και συντηρητικό, το οποίο χρησιμοποιείται σε πολλά προϊόντα προσωπικής 

φροντίδας και σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών. Είναι μια κυτταροτοξίνη που 

μπορεί να επηρεάσει διαφορετικούς τύπους κυττάρων. Η ευρεία χρήση του στα καλλυντικά, 

λοσιόν, σαμπουάν, αντηλιακά και βρεφικά προϊόντα, υπερδιπλασιάστηκε κατά την πρώτη 

δεκαετία του εικοστού πρώτου αιώνα και έχει αναφερθεί ως παράγοντας ερεθισμού από 

επαφή αλλά και ως παράγοντας δραματικής αύξησης περιπτώσεων αλλεργιών. Η 

Επιστημονική Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκτελέσει αρκετές έρευνες. Η αύξηση αυτή, 
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κατέληξε η επιτροπή, οφείλεται κυρίως στην αύξηση της έκθεσης των καταναλωτών σε 

καλλυντικά προϊόντα με συστατικό τη μεθυλoϊσοθειαζολινόνης. Το 2014, η Επιστημονική 

Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών της Ε.Ε. εξέδωσε οδηγία για την ασφάλεια 

της μεθυλoϊσοθειαζολινόνης. (ec.europa.eu) Τα κύρια σημεία που κατέληξε είναι:  

α. Τα τρέχοντα κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι 100 ppm μεθυλoϊσοθειαζολινόνης σε 

καλλυντικά προϊόντα δεν είναι ασφαλή για τον καταναλωτή. 

β. Για τα καλλυντικά προϊόντα που δεν ξεπλένονται (συμπεριλαμβάνονται τα «υγρά 

μαντηλάκια»), δεν έχουν αποδειχτεί επαρκώς οι ασφαλείς συγκεντρώσεις ΜΙΤ για την 

πρόκληση αλλεργίας ή ερεθισμού εξ επαφής.  

γ. Για τα καλλυντικά προϊόντα που μετά τη χρήση ξεπλένονται (σαπούνια κ.α), 

συγκέντρωση 15 ppm (0,0015%) της ΜΙΤ δεν προκαλεί αλλεργίες κατά την επαφή και 

θεωρείται ασφαλής. 

2. parabens (παραβένια): Τα parabens είναι μια ομάδα χημικών ουσιών που 

χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά σε καλλυντικά και φαρμακευτικά προϊόντα. Σε άτομα με 

κανονικό δέρμα, τα parabens είναι, ως επί το πλείστον, μη ερεθιστικά. Μπορούν ωστόσο να 

προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος, δερματίτιδα εξ επαφής ή ροδόχρωμη ακμή σε ένα 

μικρό ποσοστό ατόμων με αλλεργίες, (Nagel J.E. etal, 1977) Τα parabens μπορούν να 

προκαλέσουν βλάβη στο DNA σε υψηλές συγκεντρώσεις βραχυπρόθεσμα, αλλά χρειάζεται 

περισσότερη δουλειά για τη διερεύνηση της μακροπρόθεσμης δράσης μιγμάτων χαμηλών 

δόσεων. (Darbre P. D. etal, 2014). Σύμφωνα με τον ΕΚ η μέγιστη συγκέντρωση των parabens 

σε έτοιμο παρασκεύασμα δεν πρέπει να ξεπερνάει το 0,4% (σε οξύ) για έναν εστέρα και το 

0,8% (σε οξύ) για τα μείγματα εστέρων. Μελέτες δείχνουν ότι το methylparaben που 

εφαρμόζεται στο δέρμα μπορεί να αντιδράσει με την UVB οδηγώντας σε αυξημένη γήρανση 

του δέρματος και βλάβη του DNA (Okamoto Y. etal, 2008). 

Σήμερα υπάρχουν προϊόντα στα οποία τονίζεται η απουσία των parabens από τη 

σύσταση τους. Πολλές βιομηχανίες καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης του δέρματος 

καθώς και προϊόντων υγιεινής παρασκεύασαν τα αντίστοιχα προϊόντα χωρίς να προσθέσουν 

τα συντηρητικά parabens. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέξουν ποια 

προϊόντα θα χρησιμοποιήσουν. 

 

3. triclosan (TCS) είναι ένας αντιβακτηριακός και αντιμυκητιακός παράγοντας που 

βρίσκεται σε ορισμένα καταναλωτικά προϊόντα, όπως οδοντόκρεμες, σαπούνια, 

απορρυπαντικά, αποσμητικά, προϊόντα μακιγιάζ, κρέμες παιχνίδια και καθαριστικά 

χειρουργικών εργαλείων. Το triclosan αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1960 και αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε στα νοσοκομεία. Από τότε, έχει επεκταθεί εμπορικά και είναι πλέον ένα 

συνηθισμένο συστατικό σε σαπούνια (0,10-1,00%), σαμπουάν, αποσμητικά, οδοντόκρεμες, 

στοματικά διαλύματα. Από το 2014 το triclosan χρησιμοποιήθηκε σε περισσότερα από 2.000 

καταναλωτικά προϊόντα.  

Οι άνθρωποι εκτίθενται στο ticlosan με την απορρόφησή του μέσω του δέρματος όταν 

πλένουν τα χέρια τους ή κάνουν ντους, βουρτσίζουν τα δόντια τους, χρησιμοποιούν 

στοματικό διάλυμα ή πλένουν τα πιάτα ή με την κατάποση.  

Λόγω ανησυχιών για την υγεία σχετικά με την αντιμικροβιακή αντοχή, την ενδοκρινική 

διαταραχή, το triclosan σήμερα βρίσκεται υπό έρευνα ως κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. 

Διάφορες μελέτες εκφράζουν ότι οι ανησυχίες για την επίδραση στην υγεία που σχετίζονται 

http://ec.europa.eu/
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με τη χρήση του, είναι η μικροβιακή αντίσταση, τα δερματικά ερεθίσματα, οι ενδοκρινικές 

διαταραχές, η υψηλότερη συχνότητα αλλεργιών, ο μεταβολισμός της θυρεοειδούς ορμόνης 

και η ανάπτυξη όγκων. (Bhutani, etal 2009). Στην Ευρώπη, το triclosan θεωρείται ως 

συντηρητικό των καλλυντικών και πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα. Η χρήση του στα 

καλλυντικά προϊόντα περιορίστηκε από την Επιτροπή της ΕΕ το 2014. Η Επιστημονική 

Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε οδηγία 

σχετικά με την ασφαλή χρήση του triclosan. Τα κύρια σημεία που κατέληξε είναι: 

α. Στην εγγραφή 25 του παραρτήματος V του κανονισμού ΕΚ αριθ. 1223/2009 

προσδιορίζεται μέγιστη συγκέντρωση 0,3 % σε σχέση με τη χρήση του triclosan ως 

συντηρητικού στα καλλυντικά προϊόντα.  

β. Η επιστημονική επιτροπή για τα καταναλωτικά προϊόντα (ΕΕΚΠ), που 

αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από την επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των 

καταναλωτών (ΕΕΑΚ) σύμφωνα με την απόφαση 2008/721/ΕΚ της Επιτροπής, εξέδωσε 

γνωμάτευση σχετικά με την ασφάλεια της ουσίας triclosan για την ανθρώπινη υγεία τον 

Ιανουάριο του 2009, και τον Μάρτιο του 2011 υπέβαλε προσθήκη. 

γ. Η ΕΕΚΠ έκρινε ότι η συνεχιζόμενη χρήση της ουσίας triclosan ως συντηρητικού με 

ανώτατο όριο συγκέντρωσης 0,3 % σε όλα τα καλλυντικά δεν είναι ασφαλής για τους 

καταναλωτές λόγω του μεγέθους της αθροιστικής έκθεσης, θέση που επιβεβαίωσε και η 

ΕΕΑΚ. Ωστόσο, η ΕΕΚΠ έκρινε ότι η χρήση της ουσίας σε μέγιστη συγκέντρωση 0,3 % στις 

οδοντόκρεμες, τα σαπούνια χεριών, τα σαπούνια σώματος/τζελ για ντους και τα αποσμητικά, 

τις πούδρες προσώπου και τις καλυπτικές κρέμες (concealer) είναι ασφαλής. Επιπλέον, η 

ΕΕΑΚ έκρινε ότι άλλες χρήσεις της ουσίας triclosan, αφενός, σε προϊόντα για τα νύχια τα 

οποία προορίζονται για την αφαίρεση βερνικιού από τα νύχια των χεριών και των ποδιών, 

σε μέγιστη συγκέντρωση 0,3% και, αφετέρου, σε προϊόντα για την πλύση του στόματος σε 

μέγιστη συγκέντρωση 0,2 % είναι ασφαλείς για τους καταναλωτές. 

δ. Με βάση τις προαναφερόμενες γνώμες της ΕΕΑΚ, η Επιτροπή θεωρεί ότι η διατήρηση 

του περιορισμού ως προς τη χρήση της triclosan στα σημερινά επίπεδα θα συνεπαγόταν 

δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Οι πρόσθετοι περιορισμοί που προτάθηκαν από 

την ΕΕΚΠ και την ΕΕΑΚ θα πρέπει, επομένως, να περιληφθούν στο παράρτημα V του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, ως πρώτο βήμα.  

Τον Σεπτέμβριο του 2016, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) 

ανακοίνωσε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2017 θα απαγόρευε την πώληση «αντισηπτικών 

σαπουνιών» που περιέχουν triclosan και 18 άλλων συστατικών που διατίθενται στο εμπόριο 

ως αντιμικροβιακά, λόγω των ευρημάτων της FDA σχετικά με την αρνητική επίδραση αυτών 

των προϊόντων. (www.fda.gov)  

Αποτελέσματα εντοπισμού ουσιών σε προϊόντα. 

Ενδεικτικά παραθέτουμε αποτελέσματα από την ανάγνωση των ετικετών σε προϊόντα 

που βρήκαμε τα παιδιά της ερευνητικής ομάδας στα σπίτια μας αναζητώντας ουσίες που 

χρησιμοποιούνται σε πολλά προϊόντα. 
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Εικόνα 1: Κρέμα μαλλιών:  

Methylisothiazolinone (MIT) 

 

 

                                                             

Εικόνα 2: Αντηλιακό: methyl paraben 

 

 

                                              

 

Εικόνα 3: Σαμπουάν: methyl paraben  

και propyl paraben 

 
 

 

 

 

Σύνταξη ερωτήσεων και καταγραφή απαντήσεων ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο που συντάξαμε περιλάμβανε τρεις ουσίες από αυτές που βρήκαμε 

να επαναλαμβάνονται συχνά στις συσκευασίες. 

Η επεξεργασία του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου κατέληξε στα συμπεράσματα 

που αναγράφονται στον Πίνακα 1 

Η επεξεργασία του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου κατέληξε στα συμπεράσματα 

που αναγράφονται στον Πίνακα 2 

Οι ομάδες των ερωτηθέντων και ο αριθμός τους αναγράφεται στις δυο πρώτες στήλες 

στον πίνακα 1 και στις δυο πρώτες στήλες στον πίνακα 2. Στις στήλες των δυο πινάκων τα 

αποτελέσματα υπολογίστηκαν σε ποσοστά % για να γίνει δυνατό να συγκρίνουμε τα 

αποτελέσματα λόγω του ότι έχουμε διαφορετικό πλήθος δειγμάτων.  

Εικόνα 4: Σαμπουάν: 

Methylisothiazolinone (MIT) και 

Triclosan 

 

Εικόνα 5: Αφρός ξυρίσματος: 

methyl paraben 

 

Εικόνα 6: Σαμπουάν χωρίς 

parabens 

 

Εικόνα 7: Κρέμα προσώπου χωρίς 

parabens 
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Τα ερωτήματα που θέσαμε στον κόσμο: 

Πρώτη ομάδα ερωτήσεων: 

Γνωρίζετε τι είναι: 

α) methylisothiazolinone (MIT) (μεθυλοϊσοθειαζολινόνη) 

β) parabens (παραβένια) 

γ) triclosan (τρικλοζάν)  

Οι απαντήσεις, θετικές για κάθε ουσία, συγκεντρώθηκαν και υπολογίστηκαν τα % 

ποσοστά. Παρουσιάζονται στον πίνακα 1 και στο διάγραμμα1. 

 

ΘΗΛΥ ΕΡ/ΝΤΕΣ  MIT parabens triclosan 

12-18 22 13,6 54,5 13,6 

18-45 15 20,0 66,7 33,3 

45+ 19 5,3 68,4 26,3 

ΑΡΡΕΝ ΕΡ/ΝΤΕΣ γ δ στ 

12-18 11 18,2 81,8 9,1 

18-45 7 28,6 28,6 0,0 

45+ 8 0,0 37,5 25,0 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα ερωτηματολογίου σχετικά με την γνώση ουσιών 
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Διάγραμμα1: Αποτελέσματα σχετικά με τη γνώση των ουσιών 
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Δεύτερη ομάδα ερωτήσεων: 

1) Γνωρίζετε τι μπορούν να προκαλέσουν στον ανθρώπινο οργανισμό οι παραπάνω 

ουσίες ως συστατικά καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης; Αν γνωρίζετε, να 

περιγράψετε σύντομα τη δράση τους. 

2) Πόσα προϊόντα έχετε στο σπίτι σας που περιέχουν κάποια από τις παραπάνω ουσίες; 

3) Πόσο συχνά διαβάζετε την ετικέτα προϊόντων (καλλυντικών, προϊόντων περιποίησης 

σώματος) πριν τα αγοράσετε;  

Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν κατηγοριοποιήθηκαν, υπολογίστηκαν τα % 

ποσοστά και παρουσιάζονται στον πίνακα 2 και στο διάγραμμα 2. 

 

 

ΦΥΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ 

ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 12-18  18-45 45 + 12-18  18-45 45 + 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 
22 15 17 11 7 8 

1η ερώτηση 

 

Γνωρίζετε τη 

δράση των 

ουσιών; 

Γνωρίζω  31,8 73,3 64,7 9,1 28,6 25,0 

Δε γνωρίζω 68,2 26,7 35,3 90,9 71,4 75,0 

2η ερώτηση  

 

Ύπαρξη ουσιών 

σε προϊόντα που 

έχουμε στο σπίτι 

Κανένα 13,6 6,7 35,3 36,4 57,1 37,5 

Τουλάχιστον 

ένα 
77,2 86,7 64.7 63.6 42,9 62,5 

3η ερώτηση 

 

Ανάγνωση 

ετικέτας 

προκειμένου να 

αγοράσουμε 

καλλυντικά 

Καθόλου 13,6 13,3 0,0 9,1 14,3 37,5 

Σπάνια 50,0 20,0 35,3 36,4 71,4 25,0 

Συχνά 27,3 46,7 52,9 45,5 14,3 37,5 

Πάντα 9,1 20,0 11,8 9,1 0,0 0,0 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα ερωτηματολογίου σχετικά με την δράση ουσιών, ύπαρξη τους 

σε προϊόντα που έχουμε και ανάγνωση ετικετών πριν την αγορά καλλυντικών 
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Συμπεράσματα έρευνας  

1) Από τις τρεις ουσίες μόνο τα parabens έχουν υψηλά ποσοστά αναγνώρισης από τον κόσμο. 

Ο ανδρικός πληθυσμός σημειώνει μικρά ή και μηδενικά ποσοστά γνώσης σε κάποιες 

περιπτώσεις για τις ουσίες αυτές. Οι γυναίκες αντίθετα είναι περισσότερο ενημερωμένες. 

Αποτελέσματα στον πίνακα 1. 

2) Πολλοί από αυτούς που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δε γνώριζαν τη δράση όλων 

των χημικών ενώσεων που αναφέραμε στο πρώτο μέρος, (πίνακας 1). Μεγαλύτερο ποσοστό 

ανδρών δεν γνωρίζει τις ουσίες του ερωτηματολογίου σε σχέση με τις γυναίκες οι οποίες 

απάντησαν ότι γνωρίζουν τη δράση κάποιων χημικών ουσιών, όχι όλων. Οι έφηβοι και των 

δυο φύλων σε πολύ μεγάλα ποσοστά δεν γνώριζαν τη δράση καμίας ουσίας. (πίνακας 2). 

3) Ακόμη και αυτοί που απάντησαν θετικά σε αυτό το ερώτημα δεν ήταν σε θέση να 

απαντήσουν στο ερώτημα: Αν γνωρίζετε, να περιγράψετε σύντομα τη δράση των ουσιών. Οι 

απαντήσεις που πήραμε ήταν πολύ λίγες, συνολικά 22 με απαντήσεις ασαφούς περιεχομένου 

και έδειχναν σχεδόν πλήρη άγνοια εκτός ελάχιστων, εννέα (9), που ήταν φανερό ότι είχαν 

αντιγραφεί από το διαδίκτυο και μια μόνο απάντηση σωστή. Αυτή την ερώτηση και τις 

απαντήσεις δεν τα γράψαμε σε κάποιο πίνακα.  

0 20 40 60 80 100

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

1. Γνωρίζετε τη δράση 
των ουσιών;

Γνωρίζω 

Δε γνωρίζω

2. Ύπαρξη ουσιών σε 
προϊόντα που έχουμε …

Κανένα

Τουλάχιστον ένα

3. Ανάγνωση ετικέτας 
προκειμένου να …

Καθόλου

Σπάνια

Συχνά

Πάντα

ΑΝΤΡΕΣ 
>45

ΑΝΤΡΕΣ 
18 – 45

ΑΝΤΡΕΣ 
12 – 18

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
>45

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
18 – 45

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
12 – 18

Διάγραμμα 2: Αποτελέσματα ερωτηματολογίου σχετικά με την δράση ουσιών, ύπαρξη τους σε προϊόντα 

που έχουμε και ανάγνωση ετικετών πριν την αγορά καλλυντικών 
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4) Παρατηρήσαμε ότι πολύ μεγάλα ποσοστά ανθρώπων που χρησιμοποιούν καλλυντικά 

προϊόντα βρήκαν σε αυτά τις αναφερόμενες χημικές ουσίες, με εξαίρεση τους νέους άνδρες 

που σε ποσοστό 57,1% είπαν ότι δεν εντόπισαν τις ουσίες σε κανένα προϊόν. Πίνακας 2. 

5) Μεγάλα ποσοστά ιδίως γυναικών καταγράφηκαν στις απαντήσεις της ερώτησης αν 

διαβάζουν ετικέτες προκειμένου να αγοράσουν προϊόντα, καθώς μάλιστα αυξάνεται η ηλικία 

τους αυξάνεται και το ποσοστό.. Απάντησαν ότι συχνά διαβάζουν, όχι όμως πάντα. Το 

ποσοστό ανδρών που διαβάζει τις ετικέτες των προϊόντων είναι μηδενικό στις μεγαλύτερες 

ηλικίες, αν και το δείγμα των ερωτηθέντων σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ μικρό. Αν πάλι 

συγκρίνουμε τα ποσοστά των νέων ανδρών και γυναικών που απάντησαν ότι διαβάζουν 

πάντα τις ετικέτες είναι ίσα. Πίνακας 2. 

Με την έρευνα μέσω ερωτηματολογίου είχαμε σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε τους 

συμμαθητές και τις συμμαθήτριες μας να διαβάζουν τις ετικέτες των προϊόντων που 

αγοράζουν για να χρησιμοποιήσουν, αλλά και να μεταδώσουν το μήνυμα στο κοντινό 

περιβάλλον τους.  
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Λοιμώξεις και μετάδοση στο σχολικό περιβάλλον 

 

Καρβέλα Ακριβή- Αιμιλία, Τουρνάρη Ιωάννα, Τουρνάρη Μαρίνα, Χάλκου Μάχη 

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κωνσταντογιάννη Μαρία, Χημικός 

 

 

Η εργασία είναι αναρτημένη σε μορφή power point στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 
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Προέλευση της ζωής: Σύγχρονες πειραματικές προσεγγίσεις 

 

Ιωαννίδης Γ. , Λειβαδίτης Ι. , Τσατσαλμά Ε.  

5ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης 

 

Επιβλέπων καθηγητής: Καπόλας Γεώργιος, Βιολόγος 

 

Η εργασία είναι αναρτημένη σε μορφή power point στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 
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Homo: Εξέλιξη και καταγωγή του ανθρώπου 

 

Κατιδενιού Ν. ,Κατσούρος Α. , Λουίζος Ρ.  

5ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης 

Επιβλέπων καθηγητής: Καπόλας Γεώργιος, Βιολόγος 

 

Η εργασία είναι αναρτημένη σε μορφή power point στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 
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Ενεργειακά ποτά και έφηβοι 

 

Βαϊδάνη Ίριδα, Κατσάρης Σωτήριος, Κέντρος Σπυρίδων, Τζαβάρα Θεοδώρα, 

Φουντουλάκης Γεώργιος 

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κωνσταντογιάννη Μαρία, Χημικός 

 

Περίληψη  

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας της  Β-Γ Γυμνασίου, οι μαθητές διδάσκονται τα αίτια των 

ασθενειών αλλά και  τα προβλήματα υγείας που προκύπτουν από τον τρόπο ζωής. Ο σύγχρονος τρόπος 

διατροφής, συνήθειες όπως το κάπνισμα, η έλλειψη σωματικής άσκησης μπορούν να οδηγήσουν σε 

ασθένειες. Οι μαθητές με αφορμή τις γνώσεις που αποκόμισαν θέλησαν να διερευνήσουν την 

κατανάλωση ενεργειακών ποτών από άτομα ηλικίας 12-15 χρόνων και τις επιπτώσεις στη λειτουργία 

του οργανισμού. Η συγκεκριμένη επιλογή βασίζεται στο γεγονός τα ενεργειακά ποτά μέσω της 

διαφήμισης απευθύνονται  στους  εφήβους που  ασχολούνται με τον αθλητισμό. Στην παρούσα εργασία 

οι μαθητές αρχικά διερεύνησαν βιβλιογραφικά το θέμα και στη συνέχεια κατασκεύασαν 

ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου το οποίο καταγράφει τη σχέση των εφήβων με την κατανάλωση των 

ενεργειακών ποτών. Τέλος πήραν συνέντευξη από  επιστήμονες Φυσικής Αγωγής και Διατροφής για να 

μελετήσουν τις επιδράσεις των ποτών αυτών.   

Θεωρητικό μέρος 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τα ενεργειακά ποτά  είναι ποτά  που περιέχουν υψηλά ποσοστά 

καφεΐνης  και σύμφωνα με τους κατασκευαστές τους υπόσχονται ότι προσφέρουν ενέργεια. 

Στη χημική τους σύσταση εκτός από καφεϊνη περιέχουν υψηλά ποσοστά σακχάρων αλλά και 

άλλων διεγερτικών ουσιών όπως γλουκονορολακτονη, ταυρίνη , αμινοξέα, βιταμίνες, φυτικά  

ανόργανα συστατικά κ.α.  

Τα ενεργειακά ποτά λειτουργούν άμεσα στον οργανισμό, οι επιδράσεις τους είναι άμεση. 

Στις πρώτες 24 ώρες παρατηρούνται τα εξής:  

10 λεπτά: Μόλις πιείτε το ενεργειακό ποτό, η καφεΐνη που περιέχει χρειάζεται περίπου 10 

λεπτά για να εισέλθει στο κυκλοφορικό σας σύστημα. Ο καρδιακός σας ρυθμός και η πίεσή 

σας αρχίζουν να αυξάνονται. 

15-45 λεπτά: Είναι ο χρόνος που η καφεΐνη μεγιστοποιείται στο αίμα σας. Θα αρχίσετε να 

νιώθετε μεγαλύτερη ενέργεια και θα μπορείτε να συγκεντρωθείτε καλύτερα. 

30-50 λεπτά: Όλη η καφεΐνη από το ποτό έχει απορροφηθεί από τον οργανισμό σας. Το 

συκώτι σας αντιδρά απορροφώντας εκλύοντας περισσότερη ζάχαρη στο αίμα σας. 

1 ώρα: Το σώμα σας αρχίζει να νιώθει την απότομη πτώση από την έλλειψη ζάχαρης, ενώ 

και η επίδραση της καφεΐνης αρχίζει να περνάει. Θα αρχίσετε να νιώθετε κουρασμένοι και 

τα επίπεδα της ενέργειάς σας θα πέσουν χαμηλά. 

5-6 ώρες: Αυτό το χρονικό διάστημα είναι ο “χρόνος μισής ζωής” του ενεργειακού ποτού. 

Είναι ο χρόνος που χρειάζεται το σώμα σας για να μειώσει τα επίπεδα καφεΐνης στο αίμα 

σας κατά 50%. Αν είστε γυναίκα και παίρνετε αντισυλληπτικά χάπια, θα χρειαστείτε τον 

διπλάσιο χρόνο για την ίδια μείωση. 

12 ώρες: Είναι ο χρόνος που χρειάζονται οι περισσότεροι άνθρωποι για να απομακρύνουν 

πλήρως την καφεΐνη του ποτού από το σύστημά τους. 

12-24 ώρες: Επειδή η καφεΐνη είναι ένα είδος “ναρκωτικού”, τα άτομα που καταναλώνουν 

τακτικά ροφήματα με καφεΐνη (όπως και ο καφές) θα αρχίσουν να έχουν τα πρώτα 
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συμπτώματα στέρησης 12-24 ώρες μετά την τελευταία τους “δόση”. Αυτά τα συμπτώματα 

πολλές φορές είναι πονοκέφαλοι, δυσκοιλιότητα και ευερεθιστότητα/εκνευρισμός. 

Η “αποτοξίνωση” από την καφεΐνη μπορεί να συμβεί 12-24 ώρες μετά την κατανάλωση. 

Τα άτομα που καταναλώνουν ενεργειακά ποτά τακτικά μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα 

“αποτοξίνωσης” από την καφεΐνη στις πρώτες 12-24 ώρες μετά την κατανάλωση του ποτού, 

όπως πονοκέφαλο, ευερεθιστότητα και δυσκοιλιότητα.Ο Δρ. Farimond, ερευνητής 

διατροφολόγος, εξήγησε ότι τα συμπτώματα στέρησης μπορούν να διαρκέσουν έως και 9 

ημέρες και η σοβαρότητα εξαρτάται από την ποσότητα καφεΐνης που καταναλώνεται.Για 

τους συνηθισμένους καταναλωτές ενεργειακών ποτών, χρειάζονται περίπου 7-12 ημέρες για 

να προσαρμοστεί ο οργανισμός σε μια κανονική πρόσληψη καφεΐνης.  

  

Πως ενεργούν στο σώμα σας τα ενεργειακά ποτά; 

Πέρα από το ότι προκαλούν εξάρτηση, τα ενεργειακά ποτά αυξάνουν τον καρδιακό σας 

ρυθμό. Ένα μόνο κουτάκι περιέχει την ίδια ποσότητα καφεΐνης με έξι φλιτζάνια τσάι. 

Τα ενεργειακά ποτά έχουν γίνει πραγματικά δημοφιλή κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες και 

οι επιδράσεις τους στην υγεία βρίσκονται υπό μελέτη. 

Το πιο γνωστό εμπορικό ενεργειακό ποτό  καταναλώνεται σε όλο τον κόσμο για τη διέγερση 

του εγκεφάλου εκείνων που, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, πρέπει να καταβάλουν έντονη 

σωματική προσπάθεια και αντιμετωπίζουν διάφορες αγχογόνες καταστάσεις. 

Η διαφήμιση έχει πείσει εκατομμύρια καταναλωτές σε όλο τον κόσμο ότι τέτοια ποτά 

αποτελούν έναν τρόπο αναζωογόνησης μετά από μεγάλη διανοητική και σωματική 

καταπόνηση ως αποτέλεσμα πολύωρης εργασίας, μελέτης για σχολικές εξετάσεις κλπ. 

Τα ενεργειακά ποτά παρατείνουν  αποτελεσματικά τη διαθέσιμη ενέργεια όταν το σώμα το 

χρειάζεται. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι μόλις ένα 

κουτάκι μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές σε διάφορες λειτουργίες του σώματος. 

Η καθημερινή κατανάλωση ενεργειακών ποτών μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση 

διαφόρων καρδιαγγειακών προβλημάτων. 

 

Γιατί τα ενεργειακά ποτά βλάπτουν την υγεία; 

Τα ενεργειακά ποτά είναι αναψυκτικά που συνδυάζουν ουσίες όπως καφεΐνη, αμινοξέα 

(όπως ταυρίνη), υδατάνθρακες (όπως η γλυκορονολακτόνη, ένα παράγωγο της γλυκόζης), 

βιταμίνες και, σε μερικές περιπτώσεις, εκχυλίσματα φαρμακευτικών φυτών, όπως τζίνσενγκ 

ή γκουαράνα. Μόλις ένα κουτάκι από αυτά τα ποτά περιέχει αυξημένες ποσότητες καφεΐνης, 

που ισούνται με τέσσερα φλιτζάνια καφέ, δύο εσπρέσο, τέσσερα κουτάκια αναψυκτικού 

τύπου κόλα ή έξι φλιτζάνια τσάι: περίπου 300 mg. 

Ένα υγιές άτομο μπορεί να καταναλώνει από 100 ως 300 mg καφεΐνης την ημέρα, με μέγιστη 

ποσότητα τα 400 mg. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η δοσολογία αυτή δεν θέτει κίνδυνο για την 

υγεία. Αυτό ισχύει όταν δεν συνδυάζεται με άλλες ουσίες όπως το οινόπνευμα. 

Ο συγκεκριμένος συνδυασμός ή η υπερβολική κατανάλωση ενεργειακών ποτών μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες όπως: 

Ταχυκαρδία. 

Αίσθημα καρδιακών παλμών ή υψηλή αρτηριακή πίεση. 

Αϋπνία. 
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Νευρικότητα. 

Έλλειψη κινητικού συντονισμού. 

Επιπλέον ένα από τα κύρια προβλήματα είναι ο συνδυασμός της καφεΐνης με άλλες ουσίες, 

που μπορεί να αποβεί πραγματικά επικίνδυνος. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι η 

ασπαρτάμη που περιέχουν τα ποτά αυτά είναι καρκινογόνος. Τα συγκεκριμένα ποτά τείνουν 

επίσης να προκαλούν εξάρτηση, κάνοντας τον καταναλωτή να μην αισθάνεται ποτέ 

ικανοποιημένος με ένα κουτάκι και να πίνει περισσότερο. 

 

Ποια είναι η νομοθεσία που ισχύει για την κατανάλωση ενεργειακών ποτών; 

Η νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα διαφέρει όμως η επιστημονική κοινότητα 

παρακολουθεί και μελετά προτάσεις και λύσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία για 

την κατανάλωση ενεργειακών ποτών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις των ποτών αυξήθηκαν κατά 60% μεταξύ 2008 και 2012.Τα 

ενεργειακά ποτά είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα παιδιά και τους εφήβους. Το 2014, σύμφωνα 

με μελέτη από το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), το 73% 

των παιδιών καταναλώνει καφεΐνη σε καθημερινή βάση, πολύ από την οποία προέρχεται από 

ενεργειακά ποτά και καφέδες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται από  επίσημες πηγές, όπως η Εθνική Υπηρεσία 

Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων 

(FDA) διαπιστώνεται ότι η Βρετανική κυβέρνηση εξετάζει την απαγόρευση των 

ενεργειακών ποτών για τα παιδιά. Το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση 

σχετικά με την απαγόρευση της πώλησης ενεργειακών ποτών σε παιδιά σε μια προσπάθεια 

να καταπολεμήσει την παιδική παχυσαρκία και την υπερκινητικότητα. 

Το σχέδιο για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας με την απαγόρευση των ενεργειακών 

ποτών από την αγορά για τα παιδιά και τους νέους ανακοινώθηκε από την πρωθυπουργό της 

Μεγάλης Βρετανίας Theresa May κατά το πρόσφατο τριήμερο ταξίδι της στην Αφρική. 

Όπως ανέφερε: «Η παιδική παχυσαρκία είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την 

υγεία που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα γι' αυτό λαμβάνουμε σημαντικά μέτρα για τη μείωση 

των ποσοτήτων ζάχαρης που καταναλώνουν οι νέοι και για να βοηθήσουμε τις οικογένειες 

να κάνουν πιο υγιεινές επιλογές. Τα σχέδιά μας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι 

ήδη παγκοσμίως πρωτοπόρα, αλλά αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα 

και ως μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδίου μας για το NHS, επικεντρώνουμε εκ νέου την 

προσοχή μας στην πρόληψη της κακής κατάστασης της υγείας. Με χιλιάδες νέους που 

καταναλώνουν τα ενεργειακά ποτά τακτικά, συχνά επειδή πωλούνται σε φθηνότερες τιμές 

από τα αναψυκτικά, θα συγκεντρώσουμε συμβουλές σχετικά με την απαγόρευση της 

πώλησης αυτών των ποτών σε παιδιά. Είναι ζωτικής σημασίας να κάνουμε ό,τι μπορούμε 

για να βεβαιωθούμε ότι τα παιδιά θα έχουν το καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή και ενθαρρύνω 

όλους να παρουσιάσουν τις απόψεις τους». 

Τα ενεργειακά ποτά, περιέχουν υψηλά επίπεδα ζάχαρης και καφεΐνης. Η κυβέρνηση εκτιμά 

ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα των παιδιών ηλικίας 10 έως 17 ετών και το ένα τέταρτο 

εκείνων που είναι 6 έως 9 ετών καταναλώνουν αυτά τα ποτά που συνδέονται με πολλά 

προβλήματα υγείας και συμπεριφοράς, όπως πονοκεφάλους, δυσκολίες στον ύπνο, πόνους 
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στο στομάχι και υπερκινητικότητα. Τα σχέδια ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά τον Ιούνιο, 

παράλληλα με τη δέσμευση να μειωθούν κατά το ήμισυ τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας 

έως το 2030. Η διαβούλευση διάρκειας 12 εβδομάδων θέτει ερωτήματα όπως το αν οι 

περιορισμοί θα πρέπει να ισχύουν για τα παιδιά κάτω των 16 ετών ή κάτω των 18 ετών και 

εάν πρέπει έτσι ή αλλιώς να αλλάξει ο νόμος για να αποτρέψει τα παιδιά να τα αγοράζουν. 

Η προτεινόμενη νομοθεσία θα εμποδίσει την πώληση ενεργειακών ποτών που περιέχουν 

περισσότερα από 150ml καφεΐνης ανά λίτρο στα παιδιά. Μια συσκευασία 250ml μπορεί να 

περιέχει διπλάσια ποσότητα - το ισοδύναμο σχεδόν τριών κουτιών cola, σύμφωνα με τις 

υπηρεσίες υγείας. Κατά μέσο όρο, τα μη διαιτητικά ενεργειακά ποτά περιέχουν επίσης 60% 

περισσότερες θερμίδες και 65% περισσότερη ζάχαρη από τα κανονικά αναψυκτικά. Σχεδόν 

το ένα τέταρτο των παιδιών στην Αγγλία είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα από την ηλικία των 

πέντε ετών, και το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο ένα τρίτο από τη στιγμή που τελειώνουν το 

δημοτικό σχολείο. 

Ερευνητικό μέρος  

Στο ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασία τα ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων της έρευνας ήταν ένα ερωτηματολόγιο που 

απευθύνθηκε σε εφήβους   και  μια συνέντευξη που απευθύνθηκε σε ειδικούς του αθλητισμού 

προκειμένου να γίνει συλλογή των τάσεων απέναντι στη χρήση ενεργειακών ποτών και τη 

συσχέτιση τους με την ανάγκη χρήσης τους κατά την άθληση.  

Το  ερωτηματολόγιο  το οποίο κατασκευάστηκε αποτελείται από 8 ερωτήσεις κλειστού 

τύπου. Μέσα από τη διερεύνηση του ερωτηματολογίου έγινε μια προσπάθεια συσχέτισης 

των συνηθειών των εφήβων σε σχέση με την ενασχόληση τους με τον αθλητισμό και την 

επιλογή τους να καταναλώνουν ενεργειακά ποτά. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν 

στο αν η κατανάλωση  τέτοιου είδους ποτών έχει  κάποια άμεση επίδραση στον οργανισμό 

τους και κατά πόσο αυτό σχετίζετε με την διαφήμιση. Τα αποτελέσματα των ερωτήσεων 

παρουσιάζονται παρακάτω  σε διαγραμματική μορφή.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 

ερωτηματολόγιο δόθηκε σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από συμπλήρωση ανοικτής φόρμας 

αλλά η συμμετοχή των μαθητών ήταν χαμηλή. 
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Συνεντεύξεις 

Οι μαθητές κατασκεύασαν ερωτήσεις ανοικτού τύπου που τις απεύθυναν σε ειδικούς του 

αθλητισμού και της διατροφής ώστε να ενισχύσουν τη γνώση τους για το θέμα αυτό. Έγιναν 

δυο συνεντεύξεις, η πρώτη ήταν προφορική  με τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής  του 

σχολείου κ. Λιανό Ανδρέα όπου οι μαθητές ηχογράφησαν τις απαντήσεις και στη συνέχεια 

έγινε απομαγνητοφώνηση και καταγραφή των απαντήσεων και η δεύτερη 

πραγματοποιήθηκε μέσω γραπτών απαντήσεων  στις ερωτήσεις των μαθητών με τον κο 

Ρώμα  ειδικό γυμναστή και προπονητή ποδηλασίας- τριάθλου. 
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Αποσπάσματα συνεντεύξεων  

1
η
    Συνέντευξη  

Τι είναι ενεργειακά ποτά? 

“…Είναι  ποτά που σαν σκοπό έχουν να δώσουν ενέργεια στον οργανισμό…” 

 Ποιοι είναι οι τύποι των ενεργειακών ποτών? 

“ …Οι τύποι των ενεργειακών ποτών  είναι υπερτονικά ,ισοτονικά και υποτονικά. Αυτό εξαρτάται 

από την οσμωτική πίεση που έχουν τα ροφήματα αυτά , δηλαδή τα υπερτονικά έχουν υψηλή οσμωτική 

πίεση, πολλά στερεά μέσα τους. Αυτό σημαίνει ότι απορροφούνται αργά από τον οργανισμό , 

ισοτονικά όταν έχουν σχεδόν την ίδια πίεση που έχει το ανθρώπινο αίμα οπότε έχουν την ίδια 

διάρκεια απορρόφησης και υποτονικά όταν έχουν χαμηλή συγκέντρωση σε στερεά, οπότε 

απορροφούνται γρήγορα….” 

 Ποια είναι η προσωπική σας γνώμη για αυτού του είδους  τα ποτά? 

«…Εγώ θεωρώ αυτά τα ποτά ήπια αναβολικά, επομένως καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται 

καθόλου, και ειδικά στους αθλητές  θα έλεγα, γιατί οι αθλητές είναι ομάδες ατόμων που θα τις έβαζα 

στις ευαίσθητες ομάδες  μαζί με τις εγκύους  κτλ . Όταν αθλείσαι ο οργανισμός σου είναι σε 

υπερένταση και όταν καταναλώνεις και αυτά τα ροφήματα είναι ευερέθιστος. Η συχνή χρήση τους 

είναι σαν να παίρνεις  ένα ήπιο αναβολικό..» 

 Όταν λέτε συχνή χρήση κατά την άποψή σας τι εννοείτε? 

«..Εννοώ περίπου δύο με τρία την ημέρα, δηλαδή η καθημερινή χρήση…» 

2
η
 Συνέντευξη 

 Είναι ασφαλές για τους ανήλικους να τα καταναλώνουν πριν η μετά την προπόνηση τους; 

 

«…ανάλογα με το άθλημα και μόνο αθλητικού τύπου ποτά και όχι ενεργειακά» 

Εάν  φτιάξουμε ένα δικό μας ενεργειακό ποτό θα έχει τα ίδια αποτελέσματα;  

Ναι ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΥΓΕΙΕΙΝΑ! 

Εάν ναι, πως μπορούμε να το φτιάξουμε; 

Ισοτονικά 

Φτιάξτε το δικό σας - Θα χρειαστείτε: 

-200ml συμπυκνωμένου χυμού από διάφορα φρούτα 

-800ml νερό 

-Μια πρέζα αλάτι 

Ανακατέψτε τα όλα μαζί σε μια κανάτα και βάλτε το μείγμα στο ψυγείο για να κρυώσει 

 ΥΠΕΡΤΟΝΙΚΑ 

 Φτιάξτε το δικό σας - Θα χρειαστείτε: 

-400ml συμπυκνωμένου χυμού 

-Ένα λίτρο νερού 

-Μία πρέζα αλάτι 

Ανακατέψτε τα όλα μαζί σε μια κανάτα και βάλτε το μείγμα στο ψυγείο για να κρυώσει. 

 ΥΠΟΤΟΝΙΚΑ 

 Φτιάξτε το δικό σας - Θα χρειαστείτε: 

-100ml συμπυκνωμένου χυμού 

-Ένα λίτρο νερού 

-Μία πρέζα αλάτι 

Ανακατέψτε τα όλα μαζί σε μια κανάτα και βάλτε το μείγμα στο ψυγείο για να κρυώσει 
 

Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα από την έρευνα των μαθητών σε σχέση με τη χρήση ενεργειακών ποτών 

από εφήβους είναι σημαντικά. Σε γνωστικό επίπεδο οι μαθητές έμαθαν την σύσταση των 

ενεργειακών ποτών και διαπίστωσαν την προσθήκη καφεΐνης και υδατανθράκων σε μεγάλες 
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ποσότητες.Διαπίστωσαν ότι η νομοθεσία των ευρωπαϊκών κρατών καθώς και η 

επιστημονική κοινότητα ελέγχει την κατανάλωση ενεργειακών ποτών. Συσχέτισαν την 

επίδραση των συστατικών αυτών στον οργανισμό στο νευρικό σύστημα με αϋπνία, 

νευρικότητα και ταχυκαρδία. Από τις συνεντεύξεις με τους ειδικούς διέκριναν τη 

διαφοροποίηση των ενεργειακών και των αθλητικών ποτών  καθώς επίσης επιβεβαίωσαν την 

ανάγκη για κατανάλωση ειδικών ροφημάτων  μόνο από αθλούμενους με υψηλές διατροφικές 

ανάγκες λόγω κατανάλωσης ενέργειας. Από τις προτάσεις των ειδικών οι μαθητές έμαθαν 

ότι τα αθλητικά ποτά μπορούν να παρασκευαστούν εύκολα με απλά υλικά  από τους ίδιους 

τους αθλητές και να αποφεύγουν με αυτό τον τρόπο εμπορικά προϊόντα με πρόσθετες ουσίες 

που προτείνουν οι διαφημίσεις. Τέλος, μέσα από το ανοιχτό ερωτηματολόγιο διερευνήθηκε 

η τάση για κατανάλωση ενεργειακών ποτών από εφήβους και  παρά τη χαμηλή συμμετοχή 

οι απαντήσεις που δόθηκαν έδειξαν ότι οι έφηβοι γνωρίζουν τις αρχές της υγιεινής 

διατροφής, καταναλώνουν ενεργειακά ποτά με πολύ μικρή συχνότητα. 

 

Βιβλιογραφία 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ  

• https://www.iatropedia.gr/diatrofi/energeiaka-pota-ti-prokaloun-ston-organismo-tis-

protes-24-ores/88491/ 

• https://www.itrofi.gr/pota/hymoi/article/1790/poso-epikindyna-einai-telika-ta-

energeiaka-pota 

 https://www.moh.gov.cy/Moh/SGL/SGL.nsf/AD5C2EF61CE3CF82C2257B8E002

73C61/$file/%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9

1%CE%9A%CE%91%20%CE%A0%CE%9F%CE%A4%CE%91%20%CE%A4%CE%A

1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%9F.pdf 

• https://www.e-diet.gr/2011/10/top-10-energeiaka-pota-kai-ti-na-proseksete/ 

• https://www.onmed.gr/ygeia/story/371585/energeiaka-pota-oi-epiptoseis-sta-

aimofora-aggeia 

• http://gym-ag-ioannis-lef.schools.ac.cy/europe/energy_drinks.pdf 

• https://meygeia.gr/soma-sas-ke-ta-energiaka-pota/ 

• https://www.onmed.gr/diatrofi/story/324239/energeiaka-pota-ti-einai-kai-pos-na-

ftiaksete-to-diko-sas 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΗΓΕΣ  

• http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-

prevention/nutrition/news/news/2014/10/energy-drinks-cause-concern-for-health-of-young-

people 

• https://nccih.nih.gov/health/energy-drinks 

• https://teens.drugabuse.gov/blog/post/energy-drinks-boost- wrong-direction 
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Ιός HPV και προληπτικό εμβόλιο. Τι πραγματικά γνωρίζουμε; 
 

Μακρανδρέου Ορέστης, Φωτιάδη Λυδία 

5ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

Επιβλέπουσες Καθηγήτριες: Καλομοίρα Αγιαμαρνιώτη, Χημικός1, 

 Δήμητρα Σφυρόερα, Φυσικός 
1kaliagiamarnioti@gmail.com 

 

Περίληψη 

Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων, HPV (Human Papilloma Virus) μολύνει το δέρμα και τις 

βλεννογόνους μεμβράνες των ανθρώπων. Κάποιες μορφές του HPV μπορούν να προκαλέσουν 

κονδυλώματα, ενώ κάποιες άλλες μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο όπως αυτόν του τραχήλου της 

μήτρας, του κόλπου, του αιδοίου, του πρωκτού και του πέους. Μία προληπτική μέθοδος για τον ιό είναι 

το HPV εμβόλιο. Το εμβόλιο αυτό χορηγείται στη χώρα μας μόνο στα κορίτσια, ενώ σε πολλές άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες και στα δύο φύλα. Σκοπός της εργασίας μας ήταν να διερευνήσουμε κατά πόσο τα 

αγόρια και τα κορίτσια της τάξης μας είναι ενημερωμένα για το προληπτικό εμβόλιο HPV, αν γνωρίζουν 

για ποιους είναι κατάλληλο και αν έχουν εμβολιαστεί. Διαπιστώσαμε πως περίπου το 60% των 

κοριτσιών γνωρίζουν το εμβόλιο αν και μόλις το 23% έχει εμβολιαστεί, ενώ μόνο το 25% των αγοριών 

γνώριζε την ύπαρξη του εμβολίου. 

Λέξεις κλειδιά: ιός HPV, εμβόλιο HPV, κονδυλώματα, καρκίνος 

Εισαγωγή 

Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων, HPV (HumanPapillomaVirus) είναι ένας πολύ 

συνηθισμένος ιός, που μεταδίδεται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής (πρωκτικού, 

κολπικού ή στοματικού σεξ). Έχουν απομονωθεί μέχρι σήμερα πάνω από 150 διαφορετικοί 

τύποι. Μερικοί τύποι δεν προκαλούν ποτέ προβλήματα, ενώ άλλοι μπορεί να οδηγήσουν σε 

θέματα υγείας συμπεριλαμβανομένου συγκεκριμένους τύπους καρκίνου. Υπάρχουν πάνω 

απο 40 τύποι HPV αλλά 17 από αυτούς επηρεάζουν κυρίως την γεννητική περιοχή. Αυτοί 

είναι οι τύποι 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 58, 59, 66 

(www2.keelpno.gr). Αρκετοί από αυτούς προσβάλουν τους βλεννογόνους και με βάση την 

δυνατότητά τους να προκαλούν καρκίνο χαρακτηρίζονται ως «χαμηλού» (6, 11, 42, 43, 44) 

και «υψηλού» (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 και 66) κινδύνου 

(mycheckpoint.gr,www.gardasil9.com). 

Κάποιοι από τους χαμηλού κινδύνου τύπους είναι υπεύθυνοι για τα γεννητικά 

κονδυλώματα. Οι χαμηλού κινδύνου τύποι ενίοτε προκαλούν στον άντρα και στη γυναίκα 

γεννητικά κονδυλώματα, τα οποία δεν είναι καρκίνος (www.webmd.com, www.aretaieio-

obgyn.com). Οι υψηλού κινδύνου τύποι HPV που ονομάζονται και ογκογεννετικοί, αν δεν 

υποστρέψουν με τη βοήθεια του ανοσολογικού συστήματος, μπορούν να προκαλέσουν στη 

γυναίκα συνηθέστερα καρκίνο τραχήλου μήτρας, και σπανιότερα καρκίνο του κόλπου ή 

καρκίνο του αιδοίου. Εκτός από το γυναικείο γεννητικό σύστημα, διαφορετικοί τύποι του 

ιού μπορούν να προσβάλλουν και άλλες περιοχές του σώματος όπως τα χέρια, τα πέλματα, 

τους βλεννογόνους του αναπνευστικού και του κατώτερου τμήματος του παχέος εντέρου. Οι 

άνδρες οι οποίοι προσβάλλονται από ογκογεννετικούς τύπους HPV μπορούν να αναπτύξουν 

mailto:kaliagiamarnioti@gmail.com
http://www2.keelpno.gr/blog/?p=5691
https://mycheckpoint.gr/2179-2/
https://www.gardasil9.com/hpv-facts/what-is-hpv/
https://www.webmd.com/sexual-conditions/hpv-genital-warts/hpv-treatment-is-there-hpv-cure#1
http://www.aretaieio-obgyn.com/el/hpv.html
http://www.aretaieio-obgyn.com/el/hpv.html
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καρκίνο του πρωκτού ή καρκίνο του πέους. Η συχνότητα εμφάνισης των καρκίνων αυτών 

είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη των γυναικών. Ο άνδρας φαίνεται ότι είναι 

κυρίως φορέας της λοίμωξης (μεταφέρει και μεταδίδει τον ιό HPV, δεν νοσεί), ενώ 

συγχρόνως αποδεικνύεται ικανότερος (ο ανδρικός οργανισμός) να υποστρέφει τις 

προκληθείσες από τον ιό βλάβες πιθανότατα λόγω του διαφορετικού επιθηλίου του 

γεννητικού του συστήματος. 

Έναντι κάποιων από τους παραπάνω τύπους του ιού HPV έχει αναπτυχθεί το εμβόλιο 

HPV. Tο εμβόλιο δεν περιέχει τον ιό ή τμήμα αυτού, επομένως δε μπορεί να μολύνει τον 

οργανισμό. Είναι μη λοιμογόνο, ανασυνδυασμένο και περιέχει μία πρωτεΐνη του ιού που 

παράγεται με τεχνητό τρόπο στο εργαστήριο. Η πρωτεΐνη αυτή μιμείται τη φυσική λοίμωξη 

και παράγει αντισώματα στον οργανισμό χωρίς να τον μολύνει. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν 

τρία εμβόλια για την πρόληψη της μόλυνσης από τον ιό HPV (κανένα από αυτά δεν είναι 

διαθέσιμο για τα αγόρια στην χώρα μας). Ένα εμβόλιο είναι το Gardasil, το οποίο 

προφυλάσσει από τις προκαρκινικές βλάβες του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και τους 

ακροχορδόνες των έξω γεννητικών οργάνων (οξυτενές κονδύλωμα) που σχετίζονται με τους 

τύπους 6, 11, 16 και 18 του ιού HPV . Το εμβόλιο αυτό συνιστάται ως ένα εμβόλιο ρουτίνας 

και για τα δύο φύλα ηλικίας 9-26 ετών (www.galinos.gr). Ένα άλλο εμβόλιο το Gardasil 9, 

προφυλάσσει από τους ίδιους τύπους με το Gardasil, όπως επίσης από τους τύπους 31, 33, 

45, 52, και 58 του ιού HPV. Το εμβόλιο αυτό συνιστάται για την ηλικιακή ομάδα από 9 έως 

15 ετών και των δύο φύλων (www.webmd.com). Τέλος το εμβόλιο Cervarix προλαμβάνει 

τις προκαρκινικές βλάβες του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που σχετίζονται 

αιτιολογικά με τους τύπους 16 και 18 του ιού HPV και απευθύνεται σε άτομα 10 έως 25 

ετών (www.galinos.gr). Ο εμβολιασμός είναι προτιμότερο να πραγματοποιείται, πριν ο 

εμβολιαζόμενος γίνει σεξουαλικά ενεργός έτσι ώστε το ανοσοποιητικό σύστημα να είναι 

προετοιμασμένο για να τον καταπολεμήσει. Το CDC (Center for Disease Control and 

Prevention) προτείνει τα αγόρια και τα κορίτσια να εμβολιάζονται στην ηλικία των 11 με 12 

ετών. Εάν ο εμβολιαζόμενος είναι ήδη σεξουαλικά ενεργός, το εμβόλιο μπορεί να τον 

προστατέψει από άλλους τύπους. Οπότε συνιστάται και στους άντρες μέχρι την ηλικία των 

21 και στις γυναίκες μετά τα 26 έτη. Οι ομοφυλόφιλοι και οι αμφιφυλόφιλοι καθώς και 

οποιοσδήποτε με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, μπορεί να εμβολιαστεί μέχρι την ηλικία 

των 26. Οι έγκυες δεν θα πρέπει να εμβολιάζονται (www.webmd.com). 

Αφορμή για αυτή την εργασία, ήταν η προηγούμενή μας εργασία πάνω στον καρκίνο 

και τις προληπτικές εξετάσεις (Χ. Δερμιτζάκης κ.α., 2018). Παρατηρήσαμε ότι μόνο 2 από 

τις 8 ερωτηθείσες γυναίκες ηλικίας 18-35 έχουν κάνει το εμβόλιο HPV, παρόλο που όλες το 

γνωρίζουν. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι 3 από τις 40 ερωτηθείσες γυναίκες ηλικίας 35-50 

ετών έχουν κάνει το εμβόλιο, παρότι το 85% αυτών το γνωρίζουν. Το υπόλοιπο 15% των 

παραπάνω γυναικών που δε γνωρίζει τι είναι το εμβόλιο HPV, θα μπορούσε να είναι μητέρες 

κοριτσιών που βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία εμβολιασμού και συνεπώς τα κορίτσια 

αυτά να μην έχουν τη βασική πληροφόρηση, γνώση και κατεύθυνση σε σχέση με τον 

εμβολιασμό έναντι του ιού HPV. Έτσι, αποφασίσαμε να διερευνήσουμε κατά πόσο τα 

κορίτσια της τάξης μας είναι ενήμερα για τον ιό HPV, την ύπαρξη του αντίστοιχου 

προληπτικού εμβολίου και κατά πόσο έχουν προχωρήσει σε εμβολιασμό. Επιπλέον, μετά 

από τη βιβλιογραφική έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι αυτό το προληπτικό εμβόλιο 

δεν απευθύνεται μόνο σε κορίτσια αλλά και σε αγόρια. Με βάση αυτό το δεδομένο 

https://www.galinos.gr/web/drugs/main/nomcodes/14.01.29.02
https://www.webmd.com/sexual-conditions/hpv-genital-warts/hpv-vaccines-human-papillomavirus#1
https://www.galinos.gr/web/drugs/main/nomcodes/14.01.29.01
https://www.webmd.com/sexual-conditions/hpv-genital-warts/ss/slideshow-all-about-hpv
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αποφασίσαμε να διερευνήσουμε και κατά πόσο τα αγόρια της τάξης μας γνωρίζουν τον ιό 

HPV, το αντίστοιχο προληπτικό εμβόλιο, κι αν έχουν κάνει το εμβόλιο αυτό. Τέλος, 

θεωρήσαμε ενδιαφέρον να διερευνήσουμε κατά πόσο οι συμμαθητές μας γνωρίζουν σε 

ποιους απευθύνεται το εμβόλιο. 

Σύνταξη ερωτηματολογίου και επεξεργασία 

Στην εργασία αυτή ρωτήσαμε συμμαθητές και συμμαθήτριές μας, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 1, προκειμένου να διαπιστώσουμε κατά πόσο γνωρίζουν τον ιό HPV, κατά πόσο 

είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη του προληπτικού εμβολίου, σε ποιον απευθύνεται το 

εμβόλιο αυτό και αν το έχουν κάνει. Έτσι, συντάξαμε ερωτηματολόγιο το οποίο δώσαμε 

στους συμμαθητές μας. Καταγράψαμε τις απαντήσεις σε κάθε ερώτηση ανά φύλο και τις 

μετατρέψαμε σε ποσοστά, όπως φαίνεται στους Πίνακες 2-5. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Σύνθεση του δείγματος 

Ερώτηση 1: Γνωρίζετε τον ιό HPV (αν ναι γράψτε συνοπτικά τι γνωρίζετε);  

Ερώτηση 2: Γνωρίζετε εάν υπάρχει προληπτικό εμβόλιο; 

Ερώτηση 3: Το εμβόλιο είναι κατάλληλο για αγόρια, κορίτσια ή και για τα δύο φύλα; 

Ερώτηση 4: Έχετε κάνει το προληπτικό εμβόλιο HPV; 

ΦΥΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 

Ερώτηση 1 

Ναι 69,23 27,27 

Όχι 30,77 72,73 

Πίνακας 2: Ποσοστά απαντήσεων αν γνωρίζουν ή όχι τον ιό HPV 

Πίνακας 3: Ποσοστά απαντήσεων αν γνωρίζουν ή όχι την ύπαρξη του προληπτικού εμβολίου  

Φύλο Γ' Γυμνασίου 

Κορίτσια 26 

Αγόρια 33 

ΦΥΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 

Ερώτηση 

2 

Ναι 57,69 24,24 

Όχι 42,31 75,76 
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ΦΥΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 

Ερώτηση 3 

Μόνο για 

αγόρια 
0 0 

Μόνο για 

κορίτσια 
19,23 9,09 

Και για 

αγόρια και 

για κορίτσια 

30,77 12,12 

Δε γνωρίζω 50,00 78,79 

Πίνακας 4: Ποσοστά απαντήσεων ως προς την συμβατότητα του προληπτικού εμβολίου 

ΦΥΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 

Ερώτηση 4 

Ναι 23,08 0 

Όχι 76,92 100 

Πίνακας 5: Ποσοστά απαντήσεων για την ερώτηση αν έχουν κάνει το προληπτικό εμβόλιο  

Αποτελέσματα και συζήτηση 

Από τον Πίνακα 2, φαίνεται πως το 69% των κοριτσιών που ρωτήθηκαν γνωρίζουν τον ιό 

HPV, ενώ μόλις το 27% των ερωτηθέντων αγοριών φαίνεται να ξέρουν τι είναι ο ιός. Οι 

συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μας που απάντησαν ναι, γνώριζαν ότι ο ιός HPV μπορεί να 

προκαλέσει καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (Διάγραμμα 1). 
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Στη συνέχεια, όλοι οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για το αν γνωρίζουν την ύπαρξη 

προληπτικού εμβολίου του ιού (Πίνακας 3). Όπως και στο πρώτο ερώτημα, τα κορίτσια, 

συγκεκριμένα το 58%, φάνηκαν περισσότερο ενημερωμένα, σχετικά με την ύπαρξη 

εμβολίου HPV, σε αντιδιαστολή με τα αγόρια των οποίων η γνώση για το συγκεκριμένο 

θέμα κυμάνθηκε σε αισθητά χαμηλότερο ποσοστό 24% (Διάγραμμα 2). 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Απαντήσεις αν γνωρίζουν ή όχι τον ιό HPV 

Διάγραμμα 2: Απαντήσεις αν γνωρίζουν ή όχι την ύπαρξη του προληπτικού εμβολίου 
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Αναφορικά με την συμβατότητα του προληπτικού εμβολίου, κάποιος μπορεί να 

παρατηρήσει τα ακόλουθα (Πίνακας 4, Διάγραμμα 3): 

• σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό αποτυπώθηκε η άγνοια επί του συγκεκριμένου 

θέματος και στα δύο φύλα, παρόλο που σημειώθηκε σημαντική απόκλιση στα 

ποσοστά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών (50% για τα κορίτσια και 79% για τα 

αγόρια) 

• χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν σε ότι αφορά την επίγνωση της 

καταλληλόλητας του εμβολίου και για τα δύο φύλα στο σύνολο του δείγματος, 

αν και με επιμέρους διαφορές στα μεταξύ τους ποσοστά (31% στα κορίτσια και 

12% στα αγόρια), 

• το υπόλοιπο 19% των κοριτσιών και 9% των αγοριών απάντησε πως το εμβόλιο 

είναι συμβατό μόνο για τα κορίτσια. 

 

 

 

Τέλος, όλοι οι μαθητές ρωτήθηκαν εάν έχουν κάνει το εμβόλιο HPV. Όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 5 και το Διάγραμμα 4, το σύνολο των αγοριών (ποσοστό 100%) δεν έχει εμβολιαστεί. 

Όσον αφορά τα κορίτσια, μόλις το 23% έχει προβεί σε προληπτικό εμβολιασμό, ενώ η 

συντριπτική τους πλειοψηφία όχι (Διάγραμμα 4). 

 

Διάγραμμα 3: Απαντήσεις ως προς την συμβατότητα του προληπτικού εμβολίου 
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Συμπεράσματα 

Η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού αποτελεί το κυριότερα όπλο μας στη μάχη εναντίον του 

ιού HPV. Από την έρευνα που κάναμε προκύπτει πως τα κορίτσια του σχολείου μας είναι 

αρκετά πιο ενημερωμένα σε ότι αφορά τον ιό και την πρόληψη του, σε σχέση με τα αγόρια, 

όπου μόνο το 25% αυτών γνώριζε την ύπαρξη του εμβολίου. Επίσης, διαπιστώσαμε πως ένα 

συντριπτικό ποσοστό του συνόλου των δύο φύλων δε γνώριζε σε ποιους απευθύνεται το 

εμβόλιο, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς που γνώριζαν απάντησαν πως είναι κατάλληλο και 

για τα δύο φύλα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως κανένα από τα ερωτηθέντα αγόρια δεν είχε 

κάνει το προληπτικό εμβόλιο. Όσο για τα κορίτσια, κάτω από 1 στα 4 (μόλις το 23%) είχε 

εμβολιαστεί. Να σημειωθεί πως παρατηρήσαμε και στην προηγούμενη εργασία μας (Χ. 

Δερμιτζάκης κ.α., 2018) ότι μόνο 2 από τις 8 γυναίκες (25%) ηλικίας 18-35 ετών έχουν 

εμβολιαστεί, γεγονός που επισημαίνει μια τάση που βλέπουμε πως ανησυχητικά 

επαναλαμβάνεται και στην παρούσα εργασία μας. Έτσι, από τα αποτελέσματα της έρευνάς 

μας συμπεραίνουμε πως ίσως η ενημέρωση των νέων ανθρώπων είναι ελλιπής και για το 

λόγο αυτό θα έπρεπε να γίνονται ετήσια προγράμματα με θέμα τον ιό HPV και την έγκαιρη 

πρόληψή του. 

Ευχαριστίες 

Ευχαριστούμε τους διοργανωτές της ημερίδας για τη δυνατότητα που μας έδωσαν να 

λάβουμε μέρος σ’ ένα επιστημονικό συνέδριο και ν’ αποκομίσουμε εμπειρίες. Θα θέλαμε 

επίσης να ευχαριστήσουμε και όλους όσοι βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της 

εργασίας. 

 

Διάγραμμα 4: Απαντήσεις εάν έχουν κάνει προληπτικό εμβόλιο 
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Βιβλιογραφικές αναφορές 

Χ. Δερμιτζάκης, Σ. Διολίτση, Λ. Καρδαμίτσης, Κ. Καρύδας, Κ. Κοτσίρης, Μ. Κουλαυτάκη, 

Β. Κουρμπέτη, Π. Κουρμπέτη, Λ. Κουτιβής, Μ. Λάμπρου, Ο. Μακρανδρέου, Χ. 

Μιμηγιάννης, Θ. Μίχος, Λ. Μουζάκη, Δ. Μουρίκης, Ε. Μπαγιάστα, Φ. Ντάης, Μ. 

Παναγιωτίδη, Λ. Πανουτσακοπούλου, Σ. Παυλάκη, Δ. Πεπές, Σ. Πλευράκη, Μ. Ρουσάκη, 

Ε. Στόινα, Γ. Φλίντρας, Λ. Φωτιάδη, «Διάγνωση καρκίνου σε αρχικό στάδιο και προληπτικές 

εξετάσεις», 2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης, 4 Δεκεμβρίου 2018 

http://www.aretaieio-obgyn.com/el/hpv.html 

https://www.galinos.gr/web/drugs/main/nomcodes/14.01.29.01 

https://www.galinos.gr/web/drugs/main/nomcodes/14.01.29.02 

https://www.gardasil9.com/hpv-facts/what-is-hpv/ 

http://www2.keelpno.gr/blog/?p=5691 

https://mycheckpoint.gr/2179-2/ 

https://www.webmd.com/sexual-conditions/hpv-genital-warts/hpv-vaccines-human-

papillomavirus - 1 

https://www.webmd.com/sexual-conditions/hpv-genital-warts/hpv-treatment-is-there-hpv-

cure - 1 

https://www.webmd.com/sexual-conditions/hpv-genital-warts/ss/slideshow-all-about-hpv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aretaieio-obgyn.com/el/hpv.html
https://www.galinos.gr/web/drugs/main/nomcodes/14.01.29.01
https://www.galinos.gr/web/drugs/main/nomcodes/14.01.29.02
https://www.gardasil9.com/hpv-facts/what-is-hpv/
http://www2.keelpno.gr/blog/?p=5691
https://mycheckpoint.gr/2179-2/
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https://www.webmd.com/sexual-conditions/hpv-genital-warts/hpv-treatment-is-there-hpv-cure#1
https://www.webmd.com/sexual-conditions/hpv-genital-warts/hpv-treatment-is-there-hpv-cure#1
https://www.webmd.com/sexual-conditions/hpv-genital-warts/ss/slideshow-all-about-hpv
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Ρύπανση … στην παρέα 

 

Κολίτσι Ουρανία 

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κωνσταντογιάννη Μαρία, Χημικός 

 

 

Η φωτογραφία της αφίσας είναι αναρτημένη στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 
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Ήξερες … ότι τα ηφαίστεια; 
 

Μακροστέργιος Ιωάννης, Ευθυμιόπουλος Ηλίας 

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κωνσταντογιάννη Μαρία, Χημικός 

 

 

Η φωτογραφία της αφίσας είναι αναρτημένη στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 
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Ο μύθος της χαμένης Ατλαντίδας 

 

Τσολάκη Ευαγγελία 

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κωνσταντογιάννη Μαρία, Χημικός 

 

Η φωτογραφία της αφίσας είναι αναρτημένη στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 
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Ελλάδα και σεισμοί 

 

Αίσωπος Γεώργιος, Αίσωπος Ιάκωβος, Ασβεστάς Βασίλειος, Καβούνης Αλέξανδρος, 

Κυριάκου Βασίλειος 

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κωνσταντογιάννη Μαρία, Χημικός 

 

Η φωτογραφία της αφίσας είναι αναρτημένη στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 
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Σχολικός κήπος και Χημεία.  

Ένα καινοτόμο περιβάλλον μάθησης για τη διδασκαλία της Χημείας  
 

Μαθητές/-τριες Α2 τμήματος 1ου ΓΕΛ Καισαριανής (σχ. έτους 2017-18) 

1ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής  

Επιβλέπων καθηγητής: Λιαράκος Γεώργιος, Χημικός 

gliarakos1@gmail.com 

 

Εισαγωγή 

Η αναπλαισίωση της σχολικής γνώσης με εργαλείο τον σχολικό κήπο μπορεί να αποτελέσει 

μία εναλλακτική προσέγγιση της διδασκαλίας της Χημείας και των Φυσικών Επιστημών 

γενικότερα, αλλά και εργαλείο δραστηριοποίησης και ευαισθητοποίησης τόσο της 

εκπαιδευτικής όσο και της τοπικής κοινότητας για θέματα που αφορούν στο Περιβάλλον και 

στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Η παρούσα εργασία εστιάζει στην εφαρμογή δραστηριοτήτων 

κατάλληλα σχεδιασμένου διδακτικού υλικού στον σχολικό κήπο και στην τάξη και 

παρουσιάζει τη μεθοδολογία και τα προϊόντα της εργασίας των μαθητών/-τριών οι οποίοι 

δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά συμμετέχοντας ενεργά στις δραστηριότητες του διδακτικού 

υλικού με μεγάλη δημιουργικότητα, φαντασία και ευρηματικότητα.  

 

Μεθοδολογία 

Στόχος 

Ο στόχος της εργασίας ήταν διττός, αφενός η ενίσχυση της κατανόησης επιστημονικών 

θεμάτων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών (π.χ. οξύτητα, εξουδετέρωση) και 

αφετέρου η εμβάθυνση της δέσμευσης των μαθητών σε θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης 

(Unesco 2005, Unece 2009).  

 

Πλαίσιο υλοποίησης 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας σχεδιάστηκε διδακτική παρέμβαση, στο πλαίσιο της 

υποχρεωτικής Δημιουργικής Εργασίας στο μάθημα της Χημείας (Ν.4521/2018) με χρήση 

κατάλληλα διαμορφωμένου διδακτικού υλικού. Η διδακτική παρέμβαση εφαρμόσθηκε σε 

είκοσι τρεις (23) μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Καισαριανής 

«Μάριος Χάκκας» (Λιαράκος, 2018), κατά τη διάρκεια του δευτέρου τετραμήνου του 

σχολικού έτους 2017-18 (Εικόνα 1).  

Διδακτικό υλικό 

Το διδακτικό υλικό που αξιοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, σχεδιάστηκε 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση του μαθήματος της Χημείας Α’ 

τάξης Λυκείου του προγράμματος σπουδών της Β/θμιας Εκπ/σης με θέματα που αφορούν 

στο περιβάλλον και στην Αειφόρο Ανάπτυξη (Λιαράκος, 2018). Δόθηκε έμφαση στη 

διασύνδεση των συνηθειών της καθημερινής ζωής των εφήβων μαθητών/-τριών με 

mailto:gliarakos1@gmail.com
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φαινόμενα ρύπανσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διδασκαλία τους σύμφωνα με τις αρχές 

της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Unesco 2005, Unesco 2011). 

 

Ερευνητικές μέθοδοι και εργαλεία 

Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων του διδακτικού υλικού παρείχε τη δυνατότητα 

αξιοποίησης διαφόρων διδακτικών μεθόδων και εργαλείων όπως: βιβλιογραφική έρευνα και 

συζήτηση, καταιγισμό ιδεών, παιχνίδι ρόλων, χάρτες εννοιών, ασκήσεις επί χάρτου, 

πειράματα, αναλογίες και μοντέλα, επισκέψεις και εργασία στο πεδίο, κατασκευή 

τεχνημάτων και την εργαστηριακή άσκηση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πείραμα, στη 

συζήτηση, στην εργασία με τα χέρια/καλλιτεχνική δράση και στη βιβλιογραφική αναζήτηση 

(Εικόνες 1-12) 
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Αποτελέσματα 

Ο αντίκτυπος της διδακτικής παρέμβασης αξιολογήθηκε μέσω ημιδομημένης συνέντευξης 

στο σύνολο των μαθητών/-τριών που συμμετείχαν στην υλοποίηση της Δημιουργικής 

Εργασίας. Τα ευρήματα της έρευνας υπέδειξαν θετικό αντίκτυπο της παρέμβασης στις 

γνώσεις και στις στάσεις των μαθητών/-τριών (Liarakos et.al., 2018). Επίσης, το ενδιαφέρον 

που επέδειξαν οι μαθητές και οι μαθήτριες κατά την ενασχόλησή τους σε δραστηριότητες 

στον σχολικό κήπο, τα θετικά σχόλια των εκπαιδευτικών του σχολείου και οι κοινωνικές 

δράσεις που αναπτύχθηκαν καταδεικνύουν ότι o σχολικός κήπος ως «όχημα» για τον 

μετασχηματισμό και αναπλαισίωση της σχολικής γνώσης της Χημείας και την εισαγωγή 

ζητημάτων σχετικά με την Αειφόρο Ανάπτυξη, σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

ήταν σε γενικές γραμμές επιτυχής (Λιαράκος, 2015).  

 

Συμπεράσματα 

Η επιλογή του κατάλληλου διδακτικού υλικού, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της 

υποχρεωτικής Δημιουργικής Εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος της Χημείας επέτρεψαν 

την απλοποίηση και χρησιμοποίηση βασικών εννοιών της Χημείας για την εισαγωγή αρχών, 

εννοιών, προβληματισμών και λύσεων/πρακτικών της Αειφόρου Ανάπτυξης στα 

Προγράμματα Σπουδών της Β/θμιας Εκπ/σης.  

 

Βιβλιογραφία 

UNESCO, (2005). UN Decade for Sustainable Development 2005-2014. International 

Implementation Scheme.  

UNECE, (2009). Learning from each other. The UNECE Strategy for Education for 

Sustainable Development. New York and Geneva. ECE/CEP/159.  

UNECE, (2011). Learning for the future. Competences in Education for Sustainable 

Development; ECE/CEP/AC.13/2011/6.  

Liarakos, G., Koutalidi, S., Dasenakis, E., Scoullos, M. (2018). The school garden as a tool 

to the teaching of chemistry and Education for Sustainable Development  (ESD) 

principles in secondary schools. Athens Conference on Advances in Chemistry, NKUA, 

Athens  

Λιαράκος,  Γ. (2018). Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Τμήμα Χημείας. ΕΚΠΑ. 

Αθήνα.   

Ν. 4521 (2018). Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. Άρθρο 34, ΦΕΚ 

38/2.3.2018 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

Α/Α 
ΕΠΙΘΕΤΟ 

 

ΟΝΟΜΑ 

1 
ΚΑΛΟΓΡΑΝΑ ΖΩΗ 

2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

3 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4 ΚΑΡΚΑΒΙΛΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5 ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6 

ΚΑΤΗΡΤΖΙΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ-

ΒΕΝΑΡΔΟΣ 
ΜΑΡΙΟΣ 

7 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8 ΚΕΝΤΡΟΘΑΝΑΣΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

9 ΚΟΚΚΟΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

10 ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

11 ΚΟΤΤΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 

12 ΚΟΥΤΕΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

13 ΚΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

14 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

15 ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

16 ΛΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

17 ΛΕΝΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

18 ΜΑΝΘΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

19 ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

20 ΜΑΡΑΒΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

21 ΜΑΡΚΑΪ ΕΝΟ 

22 ΜΕΣΕΡΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

23 ΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Ένας επιταχυντής σωματιδίων στο μπολ σαλάτας σας 

 

Σιώζος Κωστής, Πανώργιας Ηλίας, Μπάρκας Θανάσης, Τσελέντης Δημήτρης, 

Τσομώκου Βασιλική  

2ο ΓΕΛ Καισαριανής 

Επιβλέπων Καθηγητής: Γκουντρομίχος Κωνσταντίνος, Χημικός 

 kgoudro@sch.gr 

 

1. Εισαγωγή 

Το έναυσμα για την εργασία μας ήταν η δυνατότητα μετάφρασης ενός άρθρου της επιλογής 

μας από το Ευρωπαϊκό επιστημονικό περιοδικό  Science in School του ενδιαφέροντός μας. 

Η επιλογή μας δόθηκε από τον καθηγητή μας και ανάμεσα σε άλλα επιλέξαμε ένα με 

αντικείμενο τη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων. Παράλληλα με την δημοσίευση της 

μετάφρασής μας στον διαδικτυακό χώρο του περιοδικού, η εργασία μας περιελάμβανε και 

την κατασκευή ενός προσομοιωτή κυκλικού επιταχυντή σωματιδίων σε μπολ σαλάτας. 

 

2. Θεωρητικό μέρος 

Στο θεωρητικό μέρος ασχοληθήκαμε με τη λειτουργία των κυκλικών επιταχυντών 

σωματιδίων και τις εφαρμογές τους στη μελέτη των στοιχειωδών σωματιδίων.  Έχοντας ως 

πρότυπο των πιο γνωστό και με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα επιταχυντή σωματιδίων, 

αυτόν στο CERN της Ελβετίας τον οποίο έχει επισκεφθεί και το σχολείο μας, είδαμε τα μέρη 

από τα οποία αποτελείται, τον τρόπο λειτουργίας του και το πεδίο εφαρμογών του. 

Ο επιταχυντής LHC όπως λέγεται, αποτελείται κυρίως από έναν κυρίως κυκλικό χώρο, όπου 

επιταχύνονται τα διαφορα σωματίδια και πάρα πολλούς υπεραγώγιμους ηλεκτρομαγνήτες 

που αναγκάζουν αυτά να κινηθούν σε κυκλικη τροχιά. Μέσα στον επιταχυντή υπάρχουν 

δεσμίδες ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων, οι οποίες επιταχύνονται (με ταχύτητες κοντά 

στην ταχύτητα του φωτός) με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκρουστούν. Όταν τελικά 

πραγματοποιηθούν, διάφορα αισθητήρια όργανα ανιχνεύουν και μελετούν τα προϊόντα των 

συγκρούσεων. Η σημασία των πειραμάτων που γίνονται στον επιταχυντή είναι πολύ μεγάλη. 

Τα πειράματα αυτά γίνονται για την ουσιαστικότερη κατανόηση των σωματιδίων της ύλης, 

αλλά ο απώτερος στόχος είναι η κατανόηση της λειτουργίας του σύμπαντος σε συνδυασμό 

με την απόκτηση πληροφοριών για την δημιουργία του.Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπήρξε 

η ανακάλυψη του Μποζονίου του Χιγκς, το οποίο  δίνει τη δυνατότητα για εξήγηση στον 

τρόπο που συγκροτείται η ύλη προσδίδοντάς της ιδιότητες όπως για παράδειγμα η μάζα. 

 

3. Πειραματικό μέρος 

Στο πειραματικό μέρος της κατασκευής μας  ασχοληθήκαμε με την κατασκευή του κυκλικού 

επιταχυντή σε μπολ σαλάτας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό μπολ, ταινίες 

αλουμινίου, ένα μπαλάκι του πινκ πονκ το οποίο είναι ντυμένο με ένα λείο αγώγιμο υλικό, 

καθώς και με μια γεννήτρια Van de Graaff και με μερικά άλλα υλικά για την συνδεσμολογία 

πετύχαμε την ολοκλήρωση της κατασκευής μας. Όταν αφήνουμε το μπαλάκι μέσα στην 

κατασκευή, εκείνο λόγω στατικών φορτίων κινείται διαρκώς κυκλικά μέσα στο μπολ. 

Η κατασκευή μας, αν και οπτικά προσομοιάζει έναν κυκλικό επιταχυντή, παρουσιάζει 

βέβαια και ουσιαστικές διαφορές όπως θα ήταν επόμενο. Στον πραγματικό επιταχυντή τα 

σωματίδια (τα οποία στο μπολ αναπαριστώνται με το μπαλάκι) έχουν από μόνα τους φορτίο, 

ενώ παράλληλα ο αριθμός τους είναι τεράστιος. Ο επιταχυντής ο ίδιος φτάνει σε 

διάμετρο  έως και 8,5 χιλιόμετρα και τα σωματίδια κινούνται με ταχύτητες κοντά σε αυτή 

του φωτός ενώ στην κατασκευή μας που έχει διάμετρο 30-40 εκατοστά, το μπαλάκι κινείται 

με πάρα πολύ μικρότερη ταχύτητα. Επιπλέον στους επιταχυντές η ύπαρξη  μαγνητών,οι 

mailto:kgoudro@sch.gr
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οποίοι λειτουργούν σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, είναι απαραίτητοι, ενώ το μπολ 

λειτουργεί όπως οι μαγνήτες στον πραγματικό και δουλεύει σε θερμοκρασία δωματίου. 

Τέλος στους πραγματικούς επιταχυντές υπάρχουν και διάφορα άλλα όργανα (για την 

καταγραφή,την ανίχνευση  σωματιδίων κ.α)  που δεν υπάρχουν στην κατασκευή μας. 

 

4. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά από την εργασία μας αποκτήσαμε αρκετές γνώσεις πάνω στην λειτουργία 

των κυκλικών επιταχυντών σωματιδίων, καθώς και στην σημασία ύπαρξης αυτών των για 

την κατανόηση της δημιουργίας του σύμπαντος. Παρατηρήσαμε τις ομοιότητες αλλά και τις 

διαφορές της κατασκευής μας με τους πραγματικούς επιταχυντές και δοκιμάσαμε να 

απεικονίσουμε την επιτάχυνση των σωματιδίων στο μπολ. Τέλος παρουσιάσαμε την εργασία 

μας σε ενδοσχολικό φεστιβάλ φυσικών επιστημών στο σχολείο μας στους υπόλοιπους 

συμμαθητές μας, στη συνέχεια μαζί με άλλες ομάδες παρουσιάσαμε για δύο μέρες την 

κατασκευή μας στο Athens Science Festival 2019 στον πολυχώρο “Γκάζι”, και τελευταία 

στην παρούσα ημερίδα φυσικών επιστημών. 

Ως επέκταση της εργασίας μας σκεφτόμαστε να κατασκευάσουμε την δική μας γεννήτρια 

Van de Graaf ή και έναν γραμμικό επιταχυντή με βάση τη βιβλιογραφία που διαβάσαμε.   

 

5. Βιβλιογραφία 

1. περιοδικό Science in School w1 

2. οδηγίες για τους μεταφραστές του περιοδικού. w2 

3. άρθρο με τίτλο “A particle accelerator in your salad bowl”  w3 

4. Η ελληνική μετάφραση από την ομάδα μας w4 

5. βίντεο με οδηγίες κατασκευής της συσκευής μας . w5 

6. Σε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται οι επιταχυντές και γιατί είναι σημαντικοί 

σειρά διαλέξεων από το πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ. 

7. περισσότερα για τον LHC, τα δομικά στοιχεία της ύλης και το καθιερωμένο μοντέλο. 

Landau R, Rau M (2008) Ο LHC: ένα βήμα πιο κοντά στη Μεγάλη Έκρηξη. Science 

in School 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scienceinschool.org/
https://www.scienceinschool.org/translate-articles
https://www.scienceinschool.org/content/particle-accelerator-your-salad-bowl
https://www.scienceinschool.org/el/content/%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%83%CE%B1%CF%82
http://www.youtube.com/watch?v=8NQtjvGQAl8
http://www.liverpool.ac.uk/physics/outreach/public-engagement/
https://www.scienceinschool.org/el/2008/issue10/lhcwhy
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Συνεδρία 3:  Εργαστήρια (πειράματα) - Εκθέματα 
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Τα φυτά αποκαλύπτουν την ιστορία τους αλλά και την ιστορία της ζωής -

δενδροχρονολόγηση 

(Πειράματα  επίδειξης) 

 

Εξαδακτύλου Μαρία-Ελένη, Βιολόγος 

Στασινάκης Παναγιώτης, Βιολόγος, υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Αμπελοκήπων 

Καπόλας Γεώργιος, Βιολόγος 5ου ΓΕΛ Ηλιούπολης 

 

 

Η εργασία είναι αναρτημένη σε μορφή power point στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 
 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΑΙ 5ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κατασκευή αυτοσχέδιου φασματοσκοπίου 

(εργαστήριο) 

Ραπατζίκος Κώστας, Φυσικός-Ερασιτέχνης Αστρονόμος 

Λάμπου Ράνια, Εκπαιδευτικός 

Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος -Παράρτημα Σαλαμίνας (Salamis 

Astronomy) 

salamisastronomy@gmail.com 

 

 

Η εργασία είναι αναρτημένη σε μορφή power point στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 
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Ο μικρόκοσμος στην καθημερινή μας ζωή- Τεχνικές μικροσκοπίας 
(Πείραμα) 

 

Κωνσταντινίδου Δ., Μαλαβάκη Ο., Κυριάκου Α. 

 5ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης 

Επιβλέπων καθηγητής: Καπόλας Γεώργιος, Βιολόγος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέτρηση της συγκέντρωσης της λακτόζης σε γάλατα εμπορίου- το 

πρόβλημα της δυσανεξίας στη λακτόζη 
(Πείραμα) 

 

Βάσιου Μ, Βασιλείου Α., Βαρούτη Ε.  

5ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης 

Επιβλέπων καθηγητής: Καπόλας Γεώργιος Βιολόγος 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πειράματα Χημείας 

 
Ομάδα μαθητών Β΄ τάξης 

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κωνσταντογιάννη Μαρία, Χημικός 
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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΑΙ 5ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μετατρέποντας ένα τηλεσκόπιο ισημερινής στήριξης σε 

αυτοματοποιημένο 

 

Ρηγάτος Χαράλαμπος  

6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Τσιατά Γεωργία, Φυσικός 

 

 

Η εργασία: 

• παρατίθεται στα παρόντα πρακτικά στη «ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»  

• είναι αναρτημένη σε μορφή power point στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 

 

 

Η πρώτη μας επαφή με τη Νανοτεχνολογία 
 

Θερριού Γεωργία, Μανώλογλου Ελένη-Σοφία, Παπαϊωάννου Νικόλαος, Σέρρη 

Στεφανία, Σέρρης Χρήστος, Σκουτέρη Αμαλία, Σταθόπουλος Μιλτιάδης, Σταμπουλής 

Χρήστος, Φουντουλάκης Άγγελος,  Χαμακιώτη Τατιάνα 

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης  

           Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ευαγγελοπούλου Αναστασία, Φυσικός 

 anevagel@gmail.com 

 
Η εργασία: 

• παρατίθεται στα παρόντα πρακτικά στη «ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»  

• είναι αναρτημένη σε μορφή power point στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 

 

Περί πηνίων και πλασμάτων 
 

Κατσιρούμπα Κυριακή, Νάτση Κωνσταντίνα 

4ο Γυμνάσιο Ζωγράφου 

Επιβλέπων Καθηγητής: Μπέρτσος Αντώνιος, Βιολόγος 

ampertsos@gmail.com 

 

Η εργασία: 

• παρατίθεται στα παρόντα πρακτικά στη «ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2: ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»  

• είναι αναρτημένη σε μορφή power point στις «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» στην ιστοσελίδα της Ημερίδας. 
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