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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Φ.Ε  ΧΑΝΙΩΝ 
( Μια πρωτοποριακή πράξη των υσσικών της πόλης μας ) 

Δ.Μαρκογιαννάκη, Χημικού 
 

ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΕΙΣΑΙ – ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΧΡΟΝΙΑ. 
 

Στισ 5 Νοεμβρίου 1986 ςε πανθγυρικι ατμόςφαιρα εγκαινιάςτθκε ςτο ιςόγειο του 4ου Λυκείου 
Χανίων το Εργαςτιριο Φυςικισ – Χθμείασ μετά από μακροχρόνιεσ προςπάκειεσ τθσ Διοικοφςασ 
Επιτροπισ του Ραραρτιματοσ τθσ Ε.Ε.Φ και του τότε ςχολικοφ Συμβοφλου .  

 Το εργαςτιριο άνοιγε και λειτουργοφςε με ευκφνθ τθσ Δ.Ε κάκε απόγευμα Τετάρτθσ και 
Σαββάτου . Υπιρχε κάκε φορά ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα εκτζλεςθσ πειραμάτων από μακθτζσ . 
Εκατοντάδεσ μακθτζσ –τριεσ ζκαμαν το εργαςτιριο Φ-Χ ςτζκι τουσ.  

Οι ςυνάδελφοι δεν προλάβαιναν να εξθγοφν απορίεσ και να δίνουν οδθγίεσ για τθν εκτζλεςθ 
των πειραμάτων . Ρολλζσ φορζσ γινόταν αδιαχϊρθτο από τουσ μακθτζσ και τουσ ςυναδζλφουσ 
ενϊ ςχεδόν κάκε φορά δινόταν παράταςθ ςτο χρόνο λειτουργίασ του εργαςτθρίου. Μετά το 
κανονικό πρόγραμμα άρχιηαν πειράματα επίδειξθσ με τελικι κατάλθξθ τα πειράματα Χθμείασ . 

  Ραράλλθλα οι ςυνάδελφοι περνοφςαν από το εργαςτιριο για αλλθλοενθμζρωςθ , 
ανταλλαγι απόψεων πάνω ςε διδακτικά και όχι μόνο προβλιματα αλλά και για να βοθκιςουν 
τθν προςπάκεια αυτι τθσ Δ.Ε. Σωςτό Ρανθγφρι Φυςικισ και όλα αυτά εκτόσ ωρϊν λειτουργίασ 
των ςχολείων και ςε προαιρετικι βάςθ . Αποκορφφωμα των προςπακειϊν αυτϊν υπιρξαν οι 
μακθτικοί διαγωνιςμοί εργαςτθρίου που πραγματοποιικθκαν ςτα τζλθ των ςχολικϊν χρόνων 
1987 –88-89. Στουσ διαγωνιςμοφσ οι μακθτζσ ςυμμετείχαν με ομάδεσ ανά ςχολείο, τα ζπακλα 
των επιτυχόντων ιταν εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ κακϊσ και βιβλία , θ βράβευςθ γινόταν ςτο 
Δθμαρχείο τθσ Ρόλθσ μασ και αποτελοφςε κοινωνικό γεγονόσ.    

 Με τθν εμπειρία των διαδικαςιϊν αυτϊν γίνεται εφικτι θ ζκδοςθ από τθ Δ.Ε του 
Ραραρτιματοσ τθσ Ε.Ε.Φ βιβλίου με τίτλο “ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ” όπου αναπτφςςονται μια 
ςειρά από πειράματα Φυςικισ που μασ απαςχόλθςαν και ακόμα μασ απαςχολοφν . 

  Το 1988 ο τοπικόσ Σφλλογοσ Χθμικϊν δεν μποροφςε να μείνει αμζτοχοσ , ζτςι οργανϊκθκε θ 
εκτζλεςθ πειραμάτων και Χθμείασ ςτο εργαςτιριο . Το εργαςτιριο κάκε φορά ιταν γεμάτο από 
μακθτζσ που ερχόταν να δουν το χρϊμα , το ίηθμα , το αζριο, αλλά και να εκτελζςουν οι ίδιοι τα 
φοβερά πειράματα τθσ <<επικίνδυνθσ >> Χθμείασ.  

 
 Με βάςθ όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το εργαςτιριο άρχιςε να παρεμβαίνει 

κακοριςτικά ςτα εκπαιδευτικά δρϊμενα των Χανίων . Αφοφ κατοχφρωςε τθν παρουςία του 
και τθν  αναγκαιότθτά του δεν μποροφςε παρά να εμπλακεί ςτθν επίςθμθ εκπαιδευτικι πράξθ 
όπου θ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Χανίων με μία απόφαςθ ςτακμό αποςπά κακθγθτι του 
κλάδου ΠΕ04 για τισ ανάγκεσ του εργαςτθρίου. Σϊρα το εργαςτιριο μετεξελίςςεται αποκτά 
νζο ρόλο και διευρφνει τισ δραςτθριότθτζσ του. 

 

 
Ο ΝΕΟ  ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ. 
 
 Οι πρακτικζσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ ενόσ εργαςτθρίου φυςικϊν επιςτθμϊν 

ιταν πολλζσ και δεν μποροφςαν να αντιμετωπιςκοφν ςε ευκαιριακι βάςθ. 
Ραράλλθλα θ ςτζγαςι του ςε ςχολικό ςυγκρότθμα τριϊν Γυμναςίων και ενόσ Λυκείου το 

κακιςτοφςε κζντρο εποπτικισ διδαςκαλίασ για περιςςότερουσ από 1500 μακθτζσ. Η 
προετοιμαςία των πειραμάτων κακϊσ και όλα τα προθγοφμενα κακιςτά αναγκαία τθ διαρκι 
παρουςία ενόσ ζμπειρου ςτα πειράματα κακθγθτι του κλάδου ΡΕ04 όπωσ και ζγινε. 
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 Στισ παραπάνω εργαςίεσ και αρμοδιότθτεσ προςτζκθκαν και ο δανειςμόσ διαφόρων 
ςυςκευϊν και οργάνων αλλά και θ διακίνθςθ ςτα ςχολεία όλων των ςυςκευϊν – αντιδραςτθρίων 
-οπτικοακουςτικϊν μζςων διδαςκαλίασ  που το Υπουργείο Ραιδείασ κατά καιροφσ ζςτελνε . 
Αναπτφςςονται πειραματικζσ διατάξεισ και πατζντεσ με τθν ςυνεργαςία και το μεράκι πολλϊν 
ςυναδζλφων κακθγθτϊν ενϊ δθμιουργείται και δανειςτικι βιβλιοκικθ.  

Σο πιο ςθμαντικό όμωσ τθσ προςπάκειασ αυτισ ιταν οι επιςκζψεισ μακθτϊν τθν περίοδο 
αυτι όπου μόνοι των με τισ οδθγίεσ του υπευκφνου του εργαςτθρίου και του κακθγθτι τουσ 
εκτελοφςαν πειράματα και παρακολουκοφςαν  υποδειγματικζσ διδαςκαλίεσ . 

 Ζτςι θ λειτουργία του εργαςτθρίου κάλυψε τισ τεράςτιεσ  ελλείψεισ που υπιρχαν τότε ςε 
εξοπλιςμό και εργαςτιρια ςε επίπεδο νομοφ και ζκανε δυνατι ωσ ζνα βακμό τθν εργαςτθριακι 
άςκθςθ των μακθτϊν .    

Οι ςυνάδελφοι που εργάςτθκαν ςτο εργαςτιριο φυςικισ – χθμείασ ιταν ο Γ. Φυτράκθσ το 
1987 ςτθ ςυνζχεια ο Ι. Σαρρισ  ο Ν. Σταυρακαντωνάκθσ και από το 1990 μζχρι ςιμερα ο  

 Δ. Μαρκογιαννάκθσ .  
Φυςικά και άλλοι πολλοί ςυνάδελφοι είχαν εργαςτεί τα πρϊτα χρόνια λειτουργίασ του 

εργαςτθρίου και χωρίσ αυτοφσ δεν κα ιταν δυνατι θ διαμόρφωςθ τθσ φυςιογνωμίασ του 
χϊρου αυτοφ που απετζλεςε τθ βάςθ δθμιουργίασ των Ε.Κ.Φ.Ε δρϊντασ πρωτοποριακά τθν 
περίοδο εκείνθ, αλλά και ςτθ ςυνζχεια. 
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ΙΣΟΡΙΚΑ ΝΣΟΚΟΤΜΕΝΣΑ 
Παρακζτουμε ςτθ ςυνζχεια χωρίσ ςχόλια δυο ιςτορικά ντοκουμζντα 

που αποδεικνφουν ότι θ πατρότθτα των ΕΚΦΕ είναι ςτθριγμζνθ ςτθν 
εμπειρία του εργαςτθρίου φυςικισ και χθμείασ Χανίων . 

 
 

1ο 
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΦΤΙΚΗ –ΧΗΜΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 1991-2 
 
Ρολφ ςφντομα ςυνάδελφοι κα κζλαμε να ςασ πλθροφοριςουμε για τισ 

δραςτθριότθτζσ του εργαςτθρίου μασ τθν χρονιά που πζραςε , τθν μορφι που ζχει αλλά και 
μερικζσ φιλόδοξεσ ςκζψεισ για το μζλλον . 

1) Η ςυνεργαςία μασ φζτοσ με τουσ ςυναδζλφουσ του ςυγκροτιματοσ Κουμπζ ( 4ου 
Λυκείου, 4ου  5ου , 7ου Γυμναςίων ) ιταν πιο ουςιαςτικι από τισ άλλεσ χρονιζσ αφοφ αξιοποιιςαμε 
τισ δυνατότθτζσ που μασ παρζχει ο χϊροσ . Κακθμερινά θ επίςκεψθ τμθμάτων ιταν δεδομζνθ 
ενϊ πολλζσ φορζσ εκτελζςτθκαν πειράματα από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ . 

2) Εκτόσ των μακθτϊν του ςυγκροτιματοσ επιςκζφτθκαν το εργαςτιριο για τθν 
παρακολοφκθςθ πειραμάτων επίδειξθσ 1270 μακθτζσ από τουσ οποίουσ 380 εκτζλεςαν 
πειράματα ενϊ τθν προθγοφμενθ χρονιά το είχαν επιςκεφτεί 870 μακθτζσ . Αυτοί ιταν από 
πολλά ςχολεία τθσ πόλθσ αλλά και από το Καςτζλλι, τισ Βουκολίεσ , τον Βάμο ,τον Ρλατανιά . 

3)  Ρραγματοποιικθκε το πειραματικό μζροσ του ςεμιναρίου ‘ϋ Διδακτικι τθσ Χθμείασ ςτθν 
Δ.Ε  του ςυλλόγου Χθμικϊν με τθν ςυμμετοχι πολλϊν ςυναδζλφων από όλθ τθν Κριτθ . 

4)  Η φπαρξθ του εργαςτθρίου πλζον γίνεται γνωςτι εκτόσ των ςυνόρων του νομοφ μασ με 
το ςεμινάριο αλλά κφρια με δθμοςιεφματά μασ ςτο <<Λόγο κϋΡράξθ >>και ςτο Φυςικό Κόςμο . 
Συνζπεια των παραπάνω ιταν ςυνάδελφοι από Ακινα , Ιωάννινα , Ηράκλειο να ηθτιςουν 
πλθροφορίεσ και υλικό από το εργαςτιριο μασ που φυςικά τουσ απεςτάλθςαν. 

5)     Ππωσ και κάκε χρόνο διατζκθκαν ι δανείςτθκαν ςε ςχολεία του Νομοφ μασ  διάφορεσ 
ςυςκευζσ  Ε.Μ.Δ αντιδραςτιρια και ςθμειϊςεισ εκτζλεςθσ  πειραμάτων . 

6)  Υπάρχει βιντεοκικθ με όλα τα κζματα που το Υπουργείου κατά καιροφσ ζχει             
 αποςτείλει ενϊ θ βιβλιοκικθ μασ διαρκϊσ εμπλουτίηεται. 
7)  Ζγινε επιδιόρκωςθ – ςυντιρθςθ των κακιςμάτων αλλά και πολλζσ  παρεμβάςεισ για τθν 

διαςφάλιςθ του χϊρου ο οποίοσ μοιραία ζχει υποςτεί μεγάλεσ φκορζσ.  
    Από τα παραπάνω πιςτεφουμε ότι θ λειτουργία του εργαςτθρίου ζχει αρχίςει εδϊ και καιρό 

να ανταποκρίνεται ςτισ προςδοκίεσ των ςυναδζλφων του κλάδου μασ . Αυτό δεν ςθμαίνει 
φυςικά παρά τθν παραπζρα προςπάκεια ανάπτυξθσ των δραςτθριοτιτων μασ , τισ περιςςότερεσ 
επιςκζψεισ μακθτϊν και ευαιςκθτοποίθςθ κακζνα από μασ για τθν διαφφλαξι του .  
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Μερικζσ ςκζψεισ μασ τϊρα για το μζλλον του εργαςτθρίου:  
Μζχρι τϊρα αλλά και το επόμενο ςχολικό ζτοσ κα πρζπει κάκε μακθτισ του Νομοφ μασ να 

γνωρίςει το εργαςτιριο μζςα από τα πειράματα επίδειξθσ που γίνονται ςϋαυτό . 
Αργότερα το εργαςτιριο πρζπει να αλλάξει χαρακτιρα , εκτόσ από τα παραπάνω πρζπει να 

αρχίςει να ερευνά . Να ερευνά και αξιολογεί τθν ςυμπεριφορά, τισ αντιδράςεισ , τον τρόπο 
διδαςκαλίασ ,τθν κατανόθςθ ι μθ ,διαφόρων εννοιϊν μζςα από τα πειράματα που κα 
εκτελοφν οι μακθτζσ . Παράλλθλα κα πρζπει να αποκεντρϊνει τισ λειτουργίεσ του παρζχοντασ 
κάκε δυνατι βοικεια ςτουσ ςυναδζλφουσ για τθν δθμιουργία μονίμου και λειτουργικοφ 
εργαςτθρίου ςε κάκε ςχολείο. 

  Φυςικά ςυνάδελφοι αυτά διαβάηονται , φαίνονται ουτοπικά μζςα ςτισ δεδομζνεσ 
ςυνκικεσ εργαςίασ μασ όμωσ μθν ξεχνάμε ότι θ δθμιουργία του εργαςτθρίου μασ τζτοια 
φαινόταν πριν από χρόνια . Πάνω ς ϋόλα αυτά κα κζλαμε και τισ δικζσ ςου απόψεισ ι 
καλφτερα τθν δικι ςου ΒΟΗΘΕΙΑ. 

Χωρίσ αυτιν δεν είναι δυνατόν το εργαςτιριο Φυςικισ – Χθμείασ να ανταποκρικεί ςτουσ 
ςκοποφσ και ςτόχουσ που ζχει βάλει. 

 Σελειϊνοντασ κα κζλαμε να ςασ ευχθκοφμε καλι δφναμθ για τθν νζα ςχολικι χρονιά και 
να ςασ υπενκυμίςουμε ότι για τισ επιςκζψεισ ςασ απαιτείται προςυνεννόθςθ  με τον 
υπεφκυνο του εργαςτθρίου ςτο τθλ.22338 του 4ου Λυκείου ςτο οποίο ζχει ενταχκεί ο 
πολφτιμοσ αυτόσ χϊροσ ι ςτο 59001 απογευματινζσ ϊρεσ.     

   
 

2Ο 
ΔΗΜΟΙΕΤΜΑ ΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΗ Ο.Λ.Μ.Ε 

Γενάρθσ –Φλεβάρθσ 1993 
 

Πρόταςθ για τθν  
<<Κδρυςθ ανά Νομό Κεντρικϊν Εργαςτθρίων Φυςικισ – Χθμείασ>> 

                                                                                                  Δ.Μαρκογιαννάκθσ 
                                                                                                    Κακθγθτισ ΠΕ04  

Μετά από πζντε (5) χρόνια λειτουργίασ ςτα Χανιά του εργαςτθρίου Φυςικισ –Χθμείασ 
κρίνουμε ςκόπιμο, τθν πλθροφόρθςι ςασ και τθν υιοκζτθςθ τθσ πρόταςισ μασ για τθν ίδρυςθ 
ςτθν Μ.Ε κεντρικϊν νομαρχιακϊν Εργαςτθρίων Φ-Χ.  
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Ιςτορικά ςασ αναφζρουμε τθν πολλαπλι δράςθ του εδϊ ευριςκόμενου εργαςτθρίου μασ, θ 
εμπειρία του οποίου μασ οδθγεί ςτθν προαναφερκείςα πρόταςθ. Σο εργαςτιριο Φ-Χ 
ιδρφκθκε το 1986 μετά από προςπάκειεσ του παραρτιματοσ τθσ Ε.Ε.Φ. και του τότε ςχολικοφ 
ςυμβοφλου. Λειτοφργθςε με τα μζλθ τθσ Δ.Ε κάκε Σετάρτθ και άββατο με ςυγκεκριμζνο 
πρόγραμμα εκτζλεςθσ πειραμάτων από μακθτζσ. ιμερα λειτουργεί κακθμερινά με 
αποςπαςμζνο ςυνάδελφο του κλάδου ΠΕ04 και παρζχει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: 

1) Τποςτιριξθ ςτθν προετοιμαςία πειραμάτων – διατάξεων για τα ςχολεία ςτο 
ςυγκρότθμα των οποίων ςτεγάηεται ( 4ο Λφκειο, 4ο , 5ο , 7ο Γυμνάςιο). 

2) Επίδειξθ πειραμάτων ςε όλουσ τουσ μακθτζσ του Νομοφ που κατόπιν ςυνεννοιςεωσ 
το επιςκζπτονται. 

3) Εκτζλεςθ πειραμάτων από τουσ Κδιουσ τουσ μακθτζσ. 
4) Κατανομι οργάνων αντιδραςτθρίων ςτα ςχολεία του Νομοφ μασ. 
5) Δανειςμόσ ςθμειϊςεων, βιβλίων και οργάνων ςε ςχολεία – ςυναδζλφουσ. 
6) Διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν διαλζξεων-ςεμιναρίων για τθν επιμόρφωςθ των 

κακθγθτϊν του κλάδου ΠΕ4. 
Γενικά ο εργαηόμενοσ ς ϋαυτό ςυνάδελφοσ ζχει τθν <<επίβλεψθ>> τθσ εποπτικισ 

διδαςκαλίασ των μακθμάτων Φυςικισ –Χθμείασ – Βιολογίασ ςϋ ολόκλθρο το Νομό μασ.     
Πιςτεφουμε με βάςθ τα προθγοφμενα ότι κακίςταται επιτακτικι ανάγκθ, ςαν πρϊτο βιμα, 

ι ίδρυςθ τζτοιων εργαςτθριακϊν κζντρων ανά Νομό, θ δαπάνθ των οποίων ςε ςχάςθ με τθν 
προςφορά τουσ είναι μθδαμινι. Επίςθσ πιςτεφουμε να βοθκιςει το δφςκολο ζργο ςασ τθσ 
αναβάκμιςθσ των παρεχόμενων γνϊςεων με τθν χριςθ των εποπτικϊν μζςων διδαςκαλίασ 
που θ ςφγχρονθ εποχι πλζον επιβάλλει. Όλα τα παραπάνω ςε καμιά περίπτωςθ δεν ζρχονται 
ςε αντίκεςθ με τθν προςπάκειά μασ για δθμιουργία εργαςτθρίων ςε κάκε ςχολείο. Αντίκετα 
το εργαςτιριο Φ-Χ μπορεί να ςτθρίξει πολλαπλά κάκε εργαςτιριο ςε ςχολείο του Νομοφ 
(όργανα-αντιδραςτιρια –εμπειρία).       
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ONOMATOΔΟΙΑ ΣΟΤ ΕΚΦΕ ΧΑΝΙΩΝ 
Από το ςχολικό ζτοσ 2004-5 το ΕΚΦΕ Χανίων επίςθμα μετονομάηεται ςε: 

 
Εργαςτθριακό Κζντρο Φυςικϊν Επιςτθμϊν Χανίων 

 « Κωνςταντίνοσ Μ. Κοφμασ » 
Ζτοσ ζναρξθσ λειτουργίασ 1986 

 
Γιατί να προςκζςουμε ζνα όνομα ςτο τίτλο του εργαςτθριακοφ μασ 
κζντρου; 
 

1. Γιατί νομίηουμε ότι, αν κάκε ςχολικόσ χϊροσ αντί για ζνα αρικμό ι τίτλο αδιάφορο για τουσ 
πολλοφσ, φζρει ζνα όνομα ιςτορικό, επιςτιμονα ι προςϊπου, που ςυνδζεται με το χϊρο, αυτό 
κα μποροφςε να αποτελζςει, ζνα πρϊτο ερζκιςμα ϊςτε να γνωρίςουν οι μακθτζσ αλλά και οι 
άλλοι ςυντελεςτζσ τισ ςχολικισ διαδικαςίασ κάτι από τθν ιςτορικι πορεία του ατόμου αυτοφ και 
τθν ςυνειςφορά του ςτον τόπο του ι ςτθν επιςτιμθ που υπθρζτθςε. 

 
2. Γιατί κεωροφμε επιτακτικι ανάγκθ να προβάλλονται τα ιςτορικά εκείνα πρόςωπα που 

ςυνζβαλαν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ Ελλθνικισ Φυςικισ αλλά και τθσ Επιςτθμονικισ ςκζψθσ 
γενικότερα. Επειδι πρζπει να γνωρίηουμε τισ θρωϊκζσ προςπάκειεσ και τουσ αγϊνεσ που 
ξεκινοφν από το 1798 περίπου, για να αναγνωριςκεί ότι θ εργαςτθριακι άςκθςθ είναι αναγκαία 
για τθ διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν και για να κατοχυρωκεί ωσ διδακτικι μζκοδοσ. 
Γράφει χαρακτθριςτικά ο Κοφμασ   «πειραματικά όργανα μεταχειρίηομαι κακϋεκάςτθν εισ τασ 
παραδόςεισ μου» αναφερόμενοσ ςτο κακθμερινό του ζργο. 

 Ραρϋόλο που οι ςυνκικεσ εργαςίασ των ανκρϊπων αυτϊν ιταν πολφ πιο δφςκολζσ από 
τισ δικζσ μασ , όμωσ αυτοί ςε κάκε διδαςκαλία  τουσ προςπακοφςαν να ςυνδζςουν τθ κεωρία με 
τθν πράξθ χρθςιμοποιϊντασ εποπτικά μζςα και εκτελϊντασ πειράματα. 

 Επειδι άνκρωποι όπωσ ο Κ.Κοφμασ αποτελοφν λαμπρά παραδείγματα για όλουσ εμάσ 
που διδάςκουμε Φυςικι. 

 
3. Γιατί είναι χρζοσ μασ να τιμοφμε τουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ με διάφορουσ τρόπουσ. 
 Ζτςι και εμείσ ςιμερα εκπλθρϊνοντασ το χρζοσ αυτό δίνουμε  το όνομα του 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ.Μ.ΚΟΤΜΑ ςτο ΕΚΦΕ Χανίων. 
 ε ζνα χϊρο που οι φυςικζσ επιςτιμεσ προάγονται με βάςθ τθ φιλοςοφία, τον 

τρόπο ςκζψθσ και δράςθσ του, προςαρμοςμζνεσ φυςικά ςτθν πραγματικότθτα του 21ου αιϊνα. 
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ΠΟΙΟ ΗΣΑΝ 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ. Μ. ΚΟΤΜΑ 

(1777-1836) 
                                                                                                               Δ. Μαρκογιαννάκθσ 

                                                                                                               Χθμικόσ 
 
Λαριςαίοσ λόγιοσ, διδάκτορασ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λειψίασ, μζλοσ των Ακαδθμιϊν 
του Βερολίνου και του Μονάχου είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ ςε επιςτθμονικι 
ςυγκρότθςθ ςτοχαςτζσ του Νεοελλθνικοφ Διαφωτιςμοφ . 
  Μακαίνει τα πρϊτα του γράμματα ςτον Τφρναβο το 1787. Από το 1798 ζωσ το 
1802 είναι Δάςκαλοσ ςε ςχολεία τθσ Λάριςασ ενϊ το 1803 διδάςκει ςτθ ςχολι των 
Αμπελακίων. Το ανιςυχο πνεφμα του κζλοντασ να γνωρίςει «τθν πεφωτιςμζνθν 
Ευρϊπθν» τον οδθγεί ςτθ Βιζννθ ςε θλικία μόλισ 27 ετϊν. Επθρεάηεται από τθν Καντιανι 
φιλοςοφία θ οποία κα διαπνζει αργότερα όλο το επιςτθμονικό και φιλοςοφικό του ζργο. 
Το 1808 μεταφράηει τθ Χθμεία του Pierre August Adet ςτα ομιλοφμενα Ελλθνικά 
δίνοντασ και αυτόσ τον δικό του αγϊνα για το γλωςςικό μασ ηιτθμα. 
   Το 1809 αναλαμβάνει τθν Διεφκυνςθ τθσ Νζασ Σχολισ τθσ Σμφρνθσ όπου 
προςπακεί να μεταφζρει και να αξιοποιιςει τισ νζεσ ιδζεσ και τα επιτεφγματα των 
Φυςικϊν και των Μακθματικϊν επιςτθμϊν. Η δράςθ του προκαλεί τουσ ςκοταδιςτικοφσ 
κφκλουσ τθσ πόλθσ με αποτζλεςμα να βγεί θττθμζνοσ μετά από πολλοφσ αγϊνεσ το 1819, 
οπότε και αναγκάηεται να κλείςει τθν ςχολι. 
  Το μεταφραςτικό-ςυγγραφικό του ζργο είναι πολφ μεγάλο και δεν περιορίηεται 
μόνο ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ . Ρροςπακεί να προςαρμόςει όλα αυτά ςτθν τότε ελλθνικι 
πραγματικότθτα κάνοντασ και δικζσ του προςκικεσ με γνϊμονα πάντα τθν προςφορά  
ςτουσ μακθτζσ του. Στακμό ςτο ςυγγραφικό του ζργο αποτελεί «Η ΣΥΝΟΨΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» το 
1812 θ οποία είναι ζνα από τα πλθρζςτερα ςυγγράμματα τθσ εποχισ εκείνθσ. 
  Η διδαςκαλία του Κ.Μ.Κοφμα ςτθρίηεται ςτθν πειραματικι διδαςκαλία, ενϊ 
δίνει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτισ γνϊςεισ που  «είναι αναγκαίαι εισ τον κοινωνικόν βίον» 
και προςαρμοςμζνεσ ςτθν ςφνδεςθ του ςχολείου με τισ ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ 
ηωισ. 
 Διδάςκει τουσ μακθτζσ του «να ςυλλογίηονται και να κρίνουν» προςπακϊντασ να 
τουσ κάνει να αναπτφξουν επιςτθμονικι ςκζψθ και γενικότερα παιδεία, 
προςανατολιςμζνθ προσ τισ νεϊτερεσ κατακτιςεισ του Ευρωπαϊκοφ Διαφωτιςμοφ με 
εφαλτιριο τισ φυςικζσ και κετικζσ επιςτιμεσ. Παιδεία που ιταν αναγκαία για τθν 
δθμιουργία των προχποκζςεων που οδιγθςαν ςτθν εξζγερςθ του Ελλθνιςμοφ για τθν 
απελευκζρωςι του.          
 
 
 
Βιβλιογραφία: 1)«Η φυςικι ςκζψθ του Κ.Μ.Κοφμα» 
                        Ειςαγωγι του Γ.Κριαρά ςτθν επανζκδοςθ τθσ Σφνοψισ Φυςικισ  
                        Από τθν ΕΕΦ Μακεδονικζσ εκδόςεισ    ΙSBN 960-319-145-0. 
                         2) Ρρακτικά Ρανελλθνίου Συμποςίου  
                         « Η ΙΣΤΟΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ » 
                         Ζνωςθ Ελλινων Χθμικϊν  Ακινα 1996 ISBN 960-7022-83-1         
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Η ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  
 
Το 1998 –99 λόγω ζλλειψθσ χϊρου ςτο ςχολικό ςυγκρότθμα του Κουμπζ  
( 4ουΛυκείου) το εργαςτιριο φυςικισ – χθμείασ (Ε.Κ.Φ.Ε πλζον) μεταφζρεται ςτο 7ο Ενιαίο Λφκειο 
Χανίων (πρϊθν Ρολυκλαδικό) όπου βρίςκεται ςτο βόριο – ανατολικό τμιμα του ςε μια αίκουςα 
170 m2 μζτρων  .   
 Η αίκουςα αυτι ζχει διαμορφωκεί ςε δυο βαςικά χϊρουσ α) ςτον εργαςτθριακό ςτον οποίο ςε 
ανεπτυγμζνουσ πάγκουσ εκτελοφνται τα πειράματα ( ςε μετωπικό ι κυκλικό εργαςτιριο ) και β) 
ςτο  χϊρο διδαςκαλίασ – ςυηιτθςθσ. Δευτερεφοντεσ είναι οι χϊροι των γραφείων, τθσ αποκικθσ, 
των επιδιορκϊςεων  και του υπολογιςτι. 
 Ζνασ χϊροσ που φιλοδοξοφμε ςφντομα να γίνει λειτουργικόσ είναι θ γωνία του μουςείου όπου 
είναι τοποκετθμζνεσ παλιζσ ςυςκευζσ και όργανα που ζχουμε ςυλλζξει από τα ςχολεία του 
Νομοφ μασ . 
Το Ε.Κ.Φ.Ε  Χανίων  διακζτει πλοφςιο εξοπλιςμό από ςυςκευζσ – όργανα – αντιδραςτιρια – 
εποπτικά μζςα διδαςκαλίασ τα οποία αποκτικθκαν από το Υπουργείο Ραιδείασ και από δικζσ 
μασ αγορζσ ( του Ε.Κ.Φ.Ε ) . Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ καλφπτει ςε μεγάλο βακμό τθσ ανάγκεσ του 
ΕΚΦΕ και μπορεί να δανειςτεί ςε οποιοδιποτε ςυνάδελφο.   
Σιμερα οποιαδιποτε επιμορφωτικι προςπάκεια ςε εργαςτθριακό επίπεδο τόςο ςε επίπεδο 
Δευτεροβάκμιασ όςο και τθσ Ρρωτοβάκμιασ περνά μζςα από το ΕΚΦΕ. 
Ξεκινϊντασ από τθν ειςαγωγικι επιμόρφωςθ των νζων ςυναδζλφων μζχρι τθν κακθμερινι 
εξάςκθςθ μασ ςε κάκε προτεινόμενθ εργαςτθριακι άςκθςθ.  
Η ςτιριξθ των ςυναδζλφων ενιςχφεται με ςυνεχείσ παρεμβάςεισ επιςκζψεισ διοργάνωςθ 
εκδθλϊςεων μακθτικϊν διαγωνιςμϊν ςυγγραφι  ςθμειϊςεων πάνω ςτισ εργαςτθριακζσ 
αςκιςεισ λογιςμικό και άλλα . Η ιςτοςελίδα μασ είναι τόποσ ανταλλαγισ απόψεων ςκζψεων και 
εργαςτθριακϊν δραςτθριοτιτων. Ενϊ διαρκισ είναι θ ςυνεργαςία μασ με τουσ επιςτθμονικοφσ, 
εκπαιδευτικοφσ φορείσ και τα Ανϊτατα Εκπ/κά  Ιδρφματα τθσ Ρόλθσ μασ .  
Για όλα τα παραπάνω νομίηουμε ότι το ΕΚΦΕ Χανίων εκπλθρϊνει όχι μόνο τον ρόλο του όπωσ 
από τθν Πολιτεία ζχει κεςμοκετθκεί, αλλά και πρωτοπορεί ςε ςθμαντικά κζματα τθσ 
αρμοδιότθτάσ του.   
 

 
 

 

Δ.ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
 


