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ΜΗΠΩΣ Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η 

ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΞΗΓΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ; 

ΚΙ’ ΟΜΩΣ! 

Τι σας έρχεται στο μυαλό στο 

άκουσμα της λέξης  ΧΗΜΕΙΑ; 

Τα «κινέζικα» και ακατανόητα σύμβολα 

των μαθητικών μας χρόνων; 

Τα συντηρητικά, οι χρωστικές, οι ενισχυτές 

γεύσης και τα «περίεργα» Ε των τροφίμων;   

Τις βόμβες ,  τα όπλα μαζικής εξόντωσης  και 

τα χημικά των διαδηλώσεων; 

Τους περιβαλλοντικούς ρύπους, την τρύπα 

του όζοντος και το φαινόμενο θερμοκηπίου; 



H Χημεία  συνδέεται 

άμεσα με τη 

καθημερινή μας ζωή 

με στόχο να την 

κάνει καλύτερη, 

αλλά και με την ίδια 

τη ΖΩΗ . 

ΚΩΡΩΝΑ ΤΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ 

ΧΗΜΕΙΑ 
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  Η ίδια η ύλη, με την μορφή ενός πολύτιμου λίθου, του 

χρυσού ή ενός κρυστάλλινου κομψοτεχνήματος, αποτελεί 

συχνά   πομπό συναισθημάτων θαυμασμού, ευχαρίστησης ή 

συγκίνησης .  

  Αρκεί μια μικρή ελάττωση στο pH  του εδάφους και το 

χρώμα  του άνθους μπορεί να μεταβληθεί.  

    Εκρηκτικά συναισθήματα όπως η οργή, η χαρά, η λύπη, 

ο φόβος, ο έρωτας και ο πόθος, είναι συνδεδεμένα με  

ορμονικά «κοκτέιλ» αδρεναλίνης, τεστοστερόνης κλπ.  

      Στο ζωικό βασίλειο, η γοητεία του άλλου φύλλου 

συχνά προκαλείται με  τη συνδρομή χημικών ουσιών, 

όπως των φερορμονών.  

  Η ανάσα και οι παλμοί της καρδιάς μας, η σκέψη, η 

μάθηση, η πάχυνση και το αδυνάτισμα, η δραστηριότητα 

και η αδράνεια, η χαρά και η λύπη, η αισιοδοξία και η 

απαισιοδοξία, οι έρωτές μας, …, οφείλονται σε χημικές 

αντιδράσεις .  

Τα χρώματα των πουλιών,  τα αρώματα των 

λουλουδιών, τις γεύσεις των τροφών,  χημικές ουσίες 

τις καθορίζουν.  
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Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ 

Γνωρίζετε λοιπόν αγαπητοί φίλοι, ότι το άρωμα 

της φράουλας αποτελείται από 600 διαφορετικές 

ενώσεις»;  

 

«Ότι το τριιωδιούχο άζωτο είναι μάλλον  η πλέον 

ευαίσθητη εκρηκτική ύλη, αφού αρκεί το 

περπάτημα μύγας επάνω της για να εκραγεί; Αυτή 

ακριβώς η μεγάλη ευαισθησία της την κάνει 

ακατάλληλη για χρήση».  

 

Ο αριθμός των ενζύμων που υπάρχουν σε ένα 

μονοκύτταρο οργανισμό ξεπερνάει τα χίλια; 
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Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

Το «περιβόλι» της 

χημείας διαθέτει 

μεγάλη ποικιλία 

προϊόντων.  

Ποιος θα το πίστευε 

ότι ένα σώμα μαλακό 

σαν βούτυρο, 

ελαφρύτερο από το 

νερό, που δεν 

μπορούμε να το 

πιάσουμε με γυμνά 

χέρια και όταν έρθει 

σε επαφή με το νερό 

αναφλέγεται είναι 

ΜΕΤΑΛΛΟ! 



Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΝΑΓΩΓΩΝ 

Γράψιμο με διάλυμα 

θειώδους νατρίου σε 

χαρτί βαμμένο με 

βάμμα ιωδίου  

Το «παιχνίδι» της 

ανταλλαγής 

ηλεκτρονίων προκαλεί 

απίθανα φαινόμενα. 



Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΡΗΞΕΩΝ   

Ακίνδυνη έκρηξη από 

«κονσέρβα Υδρογόνου» 

Υδροχλωρικό οξύ + Ψευδάργυρος 

Υδρογόνο 

Αν μπορούσαμε να δώσουμε τη συνταγή της έκρηξης σε 

μια εξίσωση θα γράφαμε: 

 

Εξώθερμη αντίδραση  +  

Μεγάλη ταχύτητα  + 

Προϊόντα μεγάλου όγκου = ΕΚΡΗΞΗ. 



Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

Όταν οι Χημικοί 

αρχίζουν τους 

υπολογισμούς , 

απαιτείται προσοχή. 

Το παραμικρό λάθος 

μπορεί να είναι 

μοιραίο, ή να 

μεταφράζεται σε 

οικονομική ζημιά 

εκατομμυρίων. Η 

αναζήτηση των 

ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ δεν είναι 

πάντα απλή υπόθεση. 

Π.χ. στα 

αντισυλληπτικά  χάπια  

το δραστικό συστατικό 

ανά δισκίο είναι της 

τάξης των 20 

εκατομμυριοστών του 

γραμμαρίου! 

Ίσως σας πείσουμε μέσα από ένα πρωτότυπο πείραμα! 

Ποτήρι 1: Περιέχει 3,99 g 

ΝαΟΗ (καυστική σόδα) 

διαλυμένα σε 500  ml 

νερού περίπου. 

Ποτήρι 2: Περιέχει 100 ml 

πρότυπου διαλύματος 

HCl 1M σε 500  ml νερού 

περίπου. 

Καυστικό! Καυστικό! 

Αβλαβές! 



…ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΥΣΕΩΝ 

Αν νομίζετε ότι  γνωρίζετε  

τι είναι μια καύση και 

πως εξελίσσεται, μάλλον 

θα πρέπει να δείτε την 

καύση του 

θειοκυανιούχου 

Υδραργύρου  

 Η αυτόματη 

ανάφλεξη από δύο 

ψυχρά συστατικά 

είναι απλή υπόθεση 

για τη χημεία. 

video ΔΙΑΛΕΞΗΣ/Pharaoh's snake_(360p).flv


Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ …ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ …Σκεφτείτε λοιπόν τον 

άνθρακα, 

 

Τι καλοφταγμένους 

πύργους φτιάχνει, 

 

Για να στεγάσει τις 

ελπίδες μας! 

 

Πόσα σύμβολα 

δημιουργεί 

 

Για δύναμη και ομορφιά 

στον κόσμο. 

 

Με δακτυλίους και 

εξάγωνα, 

 

Σχηματίζοντας χιλιάδες 

πράγματα, 

 

 από ΓΗ, ΑΕΡΑ και 

ΝΕΡΟ! 

              M. Sullivan 


