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H Χθμεία  
ςυνδζεται άμεςα 
με τθ κακθμερινι 
μασ ηωι με ςτόχο 
να τθν κάνει 
καλφτερθ, αλλά 
και με τθν ίδια τθ 
ΖΩΗ . 

ΚΩΩΝΑ ΤΩΝ  ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ, ΘΑΥΜΑΤΟΥΓΘ 
ΧΘΜΕΙΑ 
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  Η ίδια θ φλθ, με τθν μορφι ενόσ πολφτιμου λίκου, του χρυςοφ ι 
ενόσ κρυςτάλλινου κομψοτεχνιματοσ, αποτελεί ςυχνά   πομπό 

ςυναιςκθμάτων καυμαςμοφ, ευχαρίςτθςθσ ι ςυγκίνθςθσ .  

  Αρκεί μια μικρι ελάττωςθ ςτο pH  του εδάφουσ και το χρϊμα  
του άνκουσ μπορεί να μεταβλθκεί.  

    Εκρθκτικά ςυναιςκιματα όπωσ θ οργι, θ χαρά, θ λφπθ, ο 
φόβοσ, ο ζρωτασ και ο πόκοσ, είναι ςυνδεδεμζνα με  ορμονικά 

«κοκτζιλ» αδρεναλίνθσ, τεςτοςτερόνθσ κλπ.  

      το ηωικό βαςίλειο, θ γοθτεία του άλλου φφλλου ςυχνά 
προκαλείται με  τθ ςυνδρομι χθμικϊν ουςιϊν, όπωσ των 

φερορμονϊν.  

  Η ανάςα και οι παλμοί τθσ καρδιάσ μασ, θ ςκζψθ, θ μάκθςθ, θ 
πάχυνςθ και το αδυνάτιςμα, θ δραςτθριότθτα και θ αδράνεια, θ 

χαρά και θ λφπθ, θ αιςιοδοξία και θ απαιςιοδοξία, οι ζρωτζσ 
μασ, …, οφείλονται ςε χθμικζσ αντιδράςεισ .  

Σα χρϊματα των πουλιϊν,  τα αρϊματα των λουλουδιϊν, τισ 
γεφςεισ των τροφϊν,  χθμικζσ ουςίεσ τισ κακορίηουν.  
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Θ ΧΘΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΡΛΘΞΕΩΝ 

Γλσξίδεηε ινηπόλ αγαπεηνί θίινη, όηη ην άξσκα 

ηεο θξάνπιαο απνηειείηαη από 600 δηαθνξεηηθέο 

ελώζεηο»;  

 

 

 

«Όηη ην ηξηησδηνύρν άδσην είλαη κάιινλ  ε πιένλ 

επαίζζεηε εθξεθηηθή ύιε, αθνύ αξθεί ην 

πεξπάηεκα κύγαο επάλσ ηεο γηα λα εθξαγεί; Απηή 

αθξηβώο ε κεγάιε επαηζζεζία ηεο ηελ θάλεη 

αθαηάιιειε γηα ρξήζε».  

 

 

 

Ο αξηζκόο ησλ ελδύκσλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα 

κνλνθύηηαξν νξγαληζκό μεπεξλάεη ηα ρίιηα; 
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Θ ΧΘΜΕΙΑ  ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

Η θαηαζθεπή κηαο 

«κπαηαξίαο» είλαη 

πνιύ απιή ππόζεζε.  

Μζταλλο με τάςθ να δζχεται 
θλεκτρόνια (Cu) 

Μζταλλο με τάςθ να αποβάλλει 
θλεκτρόνια (Zn) 

Χαρτί ποτιςμζνο με θλεκτρολφτθ π.χ. όξινο 
διάλυμα κεικοφ χαλκοφ, ι αλατόνερο 

Μια ςυνεχισ αλυςίδα 
αντιδράςεων που 
αξιοποιεί τθν θλιακι 
ενζργεια τροφοδοτεί με 
ενζργεια τον πλανιτθ 



…ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΥΣΕΩΝ 

Αλ επίζεο πηζηεύεηε όηη 

ηα κέηαιια δελ θαίγνληαη 

αιιά ιηώλνπλ ζε πςειή 

ζεξκνθξαζία, ηόηε ε 

θαύζε ηνπ Μαγλεζίνπ ζα 

ζαο εληππσζηάζεη. 

 Θ αυτόματθ 
ανάφλεξθ από δφο 
ψυχρά ςυςτατικά 
είναι απλι υπόκεςθ 
για τθ χθμεία. 



Θ ΧΘΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΘΞΕΩΝ   

Αν μποροφςαμε να δϊςουμε τθ ςυνταγι τθσ ζκρθξθσ ςε μια 
εξίςωςθ κα γράφαμε: 
 
Εξϊκερμθ αντίδραςθ  +  
Μεγάλθ ταχφτθτα  + 

Ρροϊόντα μεγάλου όγκου = ΕΚΘΞΘ. 



Θ ΧΘΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

Το «περιβόλι» τθσ 
χθμείασ διακζτει μεγάλθ 

ποικιλία προϊόντων.  
Ροιοσ κα το πίςτευε ότι 
ζνα ςϊμα μαλακό ςαν 
βοφτυρο, ελαφρφτερο 
από το νερό, που δεν 

μποροφμε να το 
πιάςουμε με γυμνά 

χζρια και όταν ζρκει ςε 
επαφι με το νερό 
αναφλζγεται είναι 

ΜΕΤΑΛΛΟ! 



…ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ 

Και ςτθ χθμεία ιςχφει ο 
κοινωνικόσ κανόνασ 

«υπεριςχφει ο 
ιςχυρότεροσ». Ζτςι το 

πιο δραςτικό αμζταλλο 
π.χ. το χλϊριο 
αντικακιςτά το 

αςκενζςτερο (π.χ. 
ιϊδιο) από τισ ενϊςεισ 

τουσ. 

Cl2  +  2 KI  →  2 KCl  +  I2 

Ιωδιοφχο κάλιο Τδροχλωρικό οξφ ςε 
υπερμαγγανικό κάλιο 

Ελευκερϊνεται χλϊριο 



Θ ΧΘΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΩΤΑ 
ΤΟ ΚΟΚΤΕΪΛ ΤΟΥ ΕΩΤΑ 

Σεροτονίνθ. Συνδζεται με τθν αίςκθςθ τθσ ευφορίασ…. 
Ντοπαμίνθ. Ανεβάηει τθ διάκεςθ, ενϊ ςχετίηεται με τθν 
ευχαρίςτθςθ, τθ ςεξουαλικι ςυμπεριφορά, τισ λειτουργίεσ τθσ 
αναπαραγωγισ και τον ζλεγχο των ορμονικϊν εκκρίςεων του 
εγκεφάλου. 
Oξυτοκίνθ και βαηοπρεςίνθ. Γνωςτζσ και ωσ «ορμόνεσ τθσ 
αγάπθσ», αφοφ ςχετίηονται με το ςυναίςκθμα οικειότθτασ και 
τρυφερότθτασ που νιϊκει ζνα ερωτευμζνο ηευγάρι και 
απελευκερϊνονται ςτον εγκζφαλο κατά τθ διάρκεια του ςεξ ι 
αμζςωσ μετά. 
Ενδορφίνεσ. Ρρόκειται για φυςικά οπιοειδι του εγκεφάλου, που 
επιδροφν ςτον οργανιςμό όπωσ και θ μορφίνθ. Δθμιουργοφν μια 
αίςκθςθ ευεξίασ και καλισ διάκεςθσ. 
Αδρεναλίνθ. Αυξάνει τθν καρδιακι δραςτθριότθτα και το ρυκμό 
τθσ αναπνοισ, βελτιϊνει τθ μυϊκι δράςθ και ανεβάηει τθ 
διάκεςθ. 
Φαινυλαικυλαμίνθ (ΕΑ) Αυξθμζνα επίπεδα του 
νευροδιαβιβαςτι φαινυλαικυλαμίνθ (ΕΑ) παράγουν ζνα 
αίςκθμα ςαν αυτό που οι άνκρωποι χαρακτθρίηουν ςαν 
"αγάπθ".  

 

Αν και ο «ΕΩΤΑΣ» δεν 
ζχει χθμικό τφπο, ςίγουρα  

«τρελαίνει» με τισ 
δεκάδεσ χθμικζσ ουςίεσ 

που ςκορπίηει και τισ 
πολυάρικμεσ αντιδράςεισ 

που πυροδοτεί.   



ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



Χθμικι εκπαίδευςθ 

• Όχι φυςικά ζτςι……. 



αλλά…..ζτςι 



και ζτςι…… 

•   ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 



 





Χθμεία και …Ποίθςθ 
παρουςίαςθ από μακθτζσ και μακιτριεσ του Γυμναςίου οφδασ 

 



Του William Blake (1757-1827)  
Ραρουςιάηει θ Μαρικαίτθ Στακουδάκθ 

Nα δείο έλαλ Κόζκν ζ΄έλαλ θόθθν άκκνπ 

θαη ηα Οπξάληα ζ΄έλα αγξηνινύινπδν 

λα θξαηήζεη ζην ρέξη ηνπ ην Άπεηξν 

θαη ηελ Αησληόηεηα ζε κηα ώξα. 



Σου  Carl Djerassi 
παρουςιάηει θ Mehsham Alieva 



Του Deric Bolton ‘’ O Χθμικόσ ‘’ 
παρουςιάηει θ Ολυμπία Τηανακοποφλου 

 

 



Του Roald Hoffman ‘’ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΟΙΑ’’ 
παρουςιάηει θ Κάτια Ραναγοποφλου 

 



Του Rene Sully-Prudhomme (1839-1907) Ο Γυμνόσ Κόςμοσ 
παρουςιάηει θ Αντωνία Ηουλάκθ 



Του Hugh MacDiarmid (1892-1978) 
Από το ‘’Είδοσ τθσ Ροίθςθσ που Ρροτιμϊ’’ 

παρουςιάηει θ Μαρία Τςαγκάρθ 

 



Του Βλαντιμίρ Μαγιακόβςκι ‘’Συηιτθςθ περί Ροιιςεωσ με Ζναν 
Φοροειςπράκτορα’’ 

παρουςιάηει θ Φωτεινι Χαλκιά 

 



Ανϊνυμου για το νερό  (Θ2Ο) 
παρουςιάηει o Αλζξανδροσ Δθμθτριάδθσ 

 



  
Του Μάικλ Σάλιβαν 

 ‘’ Τα Αςτζρια και τα Άτομα δεν Ζχουν μζγεκοσ’’ 
παρουςιάηει θ Κάλλια Αγοραςτάκθ 

 

 



Του Τάςςου Βζλλιου ‘’κρφλοι’’  1956 
ΤΑ ΕΝΔΟΑΤΟΜΙΚΑ 

παρουςιάηουν θ Μπζττυ Αρηςουχαλτηι και θ Αριςτζα Μυλωνά 

 



 



 



Του Κ.Ραλαμά 1929 γλυκόπικρο τετράςτοιχο 
παρουςιάηει θ Σταυροφλα Θεοχαρίδου 

 

 

‘’Κνξώλα ησλ επηζηεκώλ, ζαπκαηνπξγή Χεκεία, 

πνπ κεο΄ από ηα ζθύβαια ζηνιίδηα βγάδεηο θαη πεηξάδηα. 

Μπνξείο ηα ηίκηα λα ηα πιάζεηο κε ηελ αηηκία; 

Να βξεηο παικνύο εξσηηθνύο θαη κέζα ζηελ θαξδηά  ηελ 

άδεηα;’’ 

 



Χθμεία …και χρϊματα  
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Α) Χθμείασ Απόςταγμα 

Β) Η κρυφι γοθτεία τθσ Χθμείασ 
Γ) Η λογοτεχνία τθσ Χθμείασ      του Α.Γ.Βάρβογλθ 

Δ) Η χθμεία παντοφ  των  Λ.Σηιανουδάκθ& Δ.Μαρκογιαννάκθ 



ΟΙ ΗΩΓΑΦΙΚΕΣ ΜΑΣ 



Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΑ 

 



Θ ΚΙΤΙΚΘ ΜΑΣ ΕΡΙΤΟΡΘ 

Σκουνάκθσ Νίκοσ χθμικόσ 3ο Γεν.Λυκείου Πρόεδροσ 

Σερδάκθ Αςπαςία Υπεφκυνθ Ρολιτιςτικϊν Δ/κμιασ 

Ψαρουδάκθ Ελζνθ χθμικόσ    6ο Γυμναςίου 

Τςεμπελι Κατερίνα καλλιτεχνικϊν   Γυμν. οφδασ 

Φρονιμάκθσ Δθμιτρθσ καλλιτεχνικϊν 5ο Γυμνάςιο 
ηνπο επραξηζηνύκε ζεξκά 



Ζργο τθσ Κοκολάκθ Πλγασ  
του 4ου Γυμναςίου 



Ζργο τθσ Γρθγοράκθ Χριςτίνασ  
του 4ου Γυμναςίου  



Ζργο τθσ Λιοτςάκθ Θλζκτρασ 
 του 1ου Γ.Κιςςάμου 



Ζργο του Ραραςκάκθ Ραναγιϊτθ  
του 3ου Γυμναςίου  



Ζργο του Βαλαϊτθ Κάρολι  
του Γυμναςίου Βάμου 



Ζργο τθσ Κόςτα Άννασ Μαρίασ 
του 1ου Γ.Κιςςάμου 



Ζργο τθσ Μαρμαριτςάκθ Αςπαςίασ 
του 4ου Γυμναςίου 



Ζργο τθσ Σοφιάκθ Αριάδνθσ 
του Γυμναςίου Βάμου 



Ζργο τθσ άττερ Ιωάννασ  
του Γυμναςίου Βάμου 



Ζργο τθσ Βακαλοποφλου Μυρςίνθσ 
του Γυμναςίου Σοφδασ 



Ζργο τθσ Ραπαδογιαννάκθ Σταυροφλασ  
του Γ.Κολυμβαρίου 



Ζργο τθσ Ρατεράκθ Αγγελικισ  
του 4ου Γυμναςίου 

• 3ο  Βραβείο 



Ζργο τθσ Αγγελάκου Κατερίνασ 
του 6ου Γυμναςίου 

2ο ΒΑΒΕΙΟ 



Ζργο τθσ Μαυρίδου Ντολόρεσ  
του Γυμναςίου Βάμου 

1ο ΒΑΒΕΙΟ 



υγχαρθτιρια ςϋ όλουσ και όλεσ… 
καλι πρόοδο και πάντα επιτυχίεσ 



Σασ ευχαριςτοφμε 


