
Μικοό υημικό ξδξιπξοικό, με 

άοχμα πειοαμάςχμ 
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 Φημικώμ 



ΜΗΠΩ Η ΦΗΜΔΙΑ ΣΙ ΜΔΡΔ ΜΑ ΔΙΝΑΙ Η 

ΠΛΔΟΝ ΠΑΡΑΞΗΓΗΜΔΝΗ ΔΠΙΣΗΜΗ; 

ΚΙ’ ΟΜΩ! 

Σι ραπ έουεςαι ρςξ μσαλό ρςξ 

άκξσρμα ςηπ λένηπ  ΦΗΜΔΙΑ; 

Σα «κιμέζικα» και ακαςαμόηςα ρύμβξλα 

ςχμ μαθηςικώμ μαπ υοόμχμ; 

Σα ρσμςηοηςικά, ξι υοχρςικέπ, ξι εμιρυσςέπ 

γεύρηπ και ςα «πεοίεογα» Δ ςχμ ςοξτίμχμ;   

Σιπ βόμβεπ ,  ςα όπλα μαζικήπ ενόμςχρηπ  και 

ςα υημικά ςχμ διαδηλώρεχμ; 

Σξσπ πεοιβαλλξμςικξύπ ούπξσπ, ςημ ςούπα 

ςξσ όζξμςξπ και ςξ ταιμόμεμξ θεομξκηπίξσ; 



H Χημεία  ρσμδέεςαι 

άμερα με ςη 

καθημεοιμή μαπ ζχή 

με ρςόυξ μα ςημ 

κάμει καλύςεοη, 

αλλά και με ςημ ίδια 

ςη ΖΩΗ . 

ΚΩΡΩΝΑ ΣΩΝ  ΔΠΙΣΗΜΩΝ, ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΗ 

ΦΗΜΔΙΑ 
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  Η ίδια η ύλη, με ςημ μξοτή εμόπ πξλύςιμξσ λίθξσ, ςξσ 

υοσρξύ ή εμόπ κοσρςάλλιμξσ κξμφξςευμήμαςξπ, απξςελεί 

ρσυμά   πξμπό ρσμαιρθημάςχμ θασμαρμξύ, εσυαοίρςηρηπ ή 

ρσγκίμηρηπ .  

  Αοκεί μια μικοή ελάςςχρη ρςξ pH  ςξσ εδάτξσπ και ςξ 

υοώμα  ςξσ άμθξσπ μπξοεί μα μεςαβληθεί.  

    Εκοηκςικά ρσμαιρθήμαςα όπχπ η ξογή, η υαοά, η λύπη, 

ξ τόβξπ, ξ έοχςαπ και ξ πόθξπ, είμαι ρσμδεδεμέμα με  

ξομξμικά «κξκςέιλ» αδοεμαλίμηπ, ςερςξρςεοόμηπ κλπ.  

      Σςξ ζχικό βαρίλειξ, η γξηςεία ςξσ άλλξσ τύλλξσ 

ρσυμά ποξκαλείςαι με  ςη ρσμδοξμή υημικώμ ξσριώμ, 

όπχπ ςχμ τεοξομξμώμ.  

  Η αμάρα και ξι παλμξί ςηπ καοδιάπ μαπ, η ρκέφη, η 

μάθηρη, η πάυσμρη και ςξ αδσμάςιρμα, η δοαρςηοιόςηςα 

και η αδοάμεια, η υαοά και η λύπη, η αιριξδξνία και η 

απαιριξδξνία, ξι έοχςέπ μαπ, …, ξτείλξμςαι ρε υημικέπ 

αμςιδοάρειπ .  

Τα υοώμαςα ςχμ πξσλιώμ,  ςα αοώμαςα ςχμ 

λξσλξσδιώμ, ςιπ γεύρειπ ςχμ ςοξτώμ,  υημικέπ ξσρίεπ 

ςιπ καθξοίζξσμ.  
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Η ΦΗΜΔΙΑ ΣΩΝ ΔΚΠΛΗΞΔΩΝ 

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; 

 

   

  
Πσο ζα 

ζπκπεξηθεξζεί 

άξαγε έλαο 

καγλήηεο κέζα ζε 

αηκόζθαηξα πγξνύ 

αδώηνπ; 
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Η ΦΗΜΔΙΑ  ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Η θαηαζθεπή κηαο 

«κπαηαξίαο» είλαη 

πνιύ απιή ππόζεζε.  

Μέςαλλξ με ςάρη μα 

δέυεςαι ηλεκςοόμια (Cu) 

Μέςαλλξ με ςάρη μα 

απξβάλλει ηλεκςοόμια (Zn) 

Χαοςί πξςιρμέμξ με ηλεκςοξλύςη π.υ. όνιμξ 

διάλσμα θεικξύ υαλκξύ, ή αλαςόμεοξ 

Μια ρσμευήπ αλσρίδα 

αμςιδοάρεχμ πξσ 

ανιξπξιεί ςημ ηλιακή 

εμέογεια ςοξτξδξςεί 

με εμέογεια ςξμ 

πλαμήςη 



Η ΦΗΜΔΙΑ ΣΩΝ ΔΚΡΗΞΔΩΝ   

Αθίλδπλε έθξεμε από 

«θνλζέξβα Υδξνγόλνπ» 

Υδοξυλχοικό ξνύ + Ψεσδάογσοξπ 

Υδοξγόμξ 

Αμ μπξοξύραμε μα δώρξσμε ςη ρσμςαγή ςηπ έκοηνηπ ρε 

μια ενίρχρη θα γοάταμε: 

 

Δνώθεομη αμςίδοαρη  +  

Μεγάλη ςαυύςηςα  + 

Ποξψόμςα μεγάλξσ όγκξσ = ΔΚΡΗΞΗ. 



…ΚΑΙ ΣΩΝ ΚΑΤΔΩΝ 

Αλ λνκίδεηε όηη  γλσξίδεηε  

ηη είλαη κηα θαύζε θαη 

πσο εμειίζζεηαη, κάιινλ 

ζα πξέπεη λα δείηε ηελ 

θαύζε ηνπ 

ζεηνθπαληνύρνπ 

Υδξαξγύξνπ  

Αλ επίζεο πηζηεύεηε όηη 

ηα κέηαιια δελ θαίγνληαη 

αιιά ιηώλνπλ ζε πςειή 

ζεξκνθξαζία, ηόηε ε 

θαύζε ηνπ Μαγλεζίνπ ζα 

ζαο εληππσζηάζεη. 

 Η ασςόμαςη 

αμάτλενη από δύξ 

φσυοά ρσρςαςικά 

είμαι απλή σπόθερη 

για ςη υημεία. 

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


…ΚΑΙ ΣΩΝ ΚΑΤΔΩΝ 

Τη ζα ιέγαηε γηα κηα 

θαύζε θάησ από ην λεξό, 

δειαδή γηα κηα 

«ππνβξύρηα θιόγα»; 

Ή αθόκε γηα έλα καληήιη 

πνπ θιέγεηαη , αιιά δελ 

θαίγεηαη 



Η ΦΗΜΔΙΑ ΣΩΝ ΛΔΠΣΩΝ ΙΟΡΡΟΠΙΩΝ 

Co2+ (H2O)6  +  4 Cl-                CoCl4
2-  + 6 H2O, ΔΗ>0   

θέομαμρη 

Λεπςέπ 

αλληλεναοςώμεμεπ και 

πξλύπλξκεπ 

ιρξοοξπίεπ, 

καθξοίζξσμ υιλιάδεπ 

παοαμέςοξσπ ρςη ζχή 

μαπ,   ρσμαιρθήμαςα, 

ξογαμικέπ αμάγκεπ , 

απξδόρειπ παοαγχγήπ 

ιδαμικέπ ρσμθήκεπ κλπ. 

Κάςι λίγξ η 

θεομξκοαρία, η πίερη, 

ή κάπξια ρσγκέμςοχρη 

ρσρςαςικξύ και ςξ 

απξςέλερμα μπξοεί μα 

είμαι εστξοία ή και 

θάμαςξπ. Η ξμξοτιά 

και η ραγήμη ςηπ 

Φημείαπ μέρα από ςιπ 

υημικέπ ςηπ ιρξοοξπίεπ  

video ΔΙΑΛΕΞΗΣ/ΙΣ.2 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Χ.Ι..flv


Η ΦΗΜΔΙΑ ΣΩΝ ΟΞΔΙΔΩΔΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΑΝΑΓΩΓΩΝ 

Απνρξσκαηηζκόο ηνπ 

όμηλνπ δηαιύκαηνο 

ππεξκαγγαληθνύ 

θαιίνπ από δηάιπκα 

ζεηώδνπο λαηξίνπ 

(Ομεηδναλαγσγή).  

Γοάφιμξ με διάλσμα 

θειώδξσπ μαςοίξσ ρε 

υαοςί βαμμέμξ με 

βάμμα ιχδίξσ  

Σξ «παιυμίδι» ςηπ 

αμςαλλαγήπ 

ηλεκςοξμίχμ ποξκαλεί 

απίθαμα ταιμόμεμα. 



Η ΦΗΜΔΙΑ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΩΝ 

Σξ «πεοιβόλι» ςηπ 

υημείαπ διαθέςει 

μεγάλη πξικιλία 

ποξψόμςχμ.  

Πξιξπ θα ςξ πίρςεσε 

όςι έμα ρώμα μαλακό 

ραμ βξύςσοξ, 

ελατούςεοξ από ςξ 

μεοό, πξσ δεμ 

μπξοξύμε μα ςξ 

πιάρξσμε με γσμμά 

υέοια και όςαμ έοθει 

ρε επατή με ςξ μεοό 

αματλέγεςαι είμαι 

ΜΔΣΑΛΛΟ! 



…ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΜΔΣΑΛΛΩΝ 

Και ρςη υημεία ιρυύει 

ξ κξιμχμικόπ καμόμαπ 

«σπεοιρυύει ξ 

ιρυσοόςεοξπ». Έςρι 

ςξ πιξ δοαρςικό 

αμέςαλλξ π.υ. ςξ 

υλώοιξ αμςικαθιρςά 

ςξ αρθεμέρςεοξ (π.υ. 

ιώδιξ) από ςιπ 

εμώρειπ ςξσπ. 

Cl2  +  2 KI  →  2 KCl  +  I2 

Ιχδιξύυξ κάλιξ Υδοξυλχοικό ξνύ ρε 

σπεομαγγαμικό κάλιξ 

Ελεσθεοώμεςαι υλώοιξ 

video ΔΙΑΛΕΞΗΣ/ΟΞΑΝ3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ.flv


Η ΦΗΜΔΙΑ ΣΩΝ ΟΞΔΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΒΑΔΩΝ 

Δδώ δεμ σπάουει 

ρσμύπαονη. Ο θάμαςόπ 

ρξσ,  η ζχή μξσ.  

Η ποξρέγγιρη 

ποξκαλεί  

ΔΞΟΤΔΔΣΔΡΩΗ.  

Ο μικηςήπ ςα παίομει 

όλα και ςξ 

ελλειμμαςικό, 

σπξκλίμεςαι .  

Μια ποχςόςσπη ενξσδεςέοχρη 

NaOH 1M,    HCl 0,5M,   NaOH 0,1M,  HCl 0,01M  

                                                        (+ ταιμξλξτθαλείμη) 

video ΔΙΑΛΕΞΗΣ/ΟΞ.5 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ.wmv


Η ΦΗΜΔΙΑ ΣΩΝ   ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗ 
ΑΚΡΙΒΔΙΑ 

Όςαμ ξι Φημικξί 

αουίζξσμ ςξσπ 

σπξλξγιρμξύπ , 

απαιςείςαι ποξρξυή. 

Σξ παοαμικοό λάθξπ 

μπξοεί μα είμαι 

μξιοαίξ, ή μα 

μεςατοάζεςαι ρε 

ξικξμξμική ζημιά 

εκαςξμμσοίχμ. Η 

αμαζήςηρη ςχμ 

ΒΔΛΣΙΣΩΝ 

ΤΝΘΗΚΩΝ δεμ είμαι 

πάμςα απλή σπόθερη. 

Π.υ. ρςα 

αμςιρσλληπςικά  υάπια  

ςξ δοαρςικό ρσρςαςικό 

αμά διρκίξ είμαι ςηπ 

ςάνηπ ςχμ 20 

εκαςξμμσοιξρςώμ ςξσ 

γοαμμαοίξσ! 

Ίρχπ ραπ πείρξσμε μέρα από έμα ποχςόςσπξ πείοαμα! 

Πξςήοι 1: Πεοιέυει 3,99 g 

ΝαΟΗ (κασρςική ρόδα) 

διαλσμέμα ρε 500  ml 

μεοξύ πεοίπξσ. 

Πξςήοι 2: Πεοιέυει 100 ml 

ποόςσπξσ διαλύμαςξπ 

HCl 1M ρε 500  ml μεοξύ 

πεοίπξσ. 

Κασρςικό! Κασρςικό! 

Αβλαβέπ! 



Η ΦΗΜΔΙΑ ΣΩΝ ΑΛΑΣΩΝ 

Να ρυημαςίρξσμε έμα 

αλάςι με κάπχπ 

«μαγικό» ςοόπξ; 

Να δείνξσμε και μια 

κοσρςάλλχρη 

άλαςξπ πξσ θα ραπ 

ατήρει έκπληκςξσπ; 

Νιςοικόπ μόλσβδξπ 

Ιχδιξύυξ κάλιξ 

Ιχδιξύυξπ 

μόλσβδξπ 

Οι υημικξί αγαπξύμε 

ςξ χοαίξ και αρταλώπ 

δεμ βλέπξσμε ςξμ 

Παοθεμώμα ραμ 

αμθοακικό αρβέρςιξ! 

video ΔΙΑΛΕΞΗΣ/How to make Hot Ice!!! Crazy_(360p).flv


ΔΝΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΟ ΚΑΝΔΙ ΣΗ ΔΙΑΥΟΡΑ 

Με ηελ ειεθηξόιπζε 

ην «αζών» αιαηόλεξν 

κεηαηξέπεηαη ζε έλα 

δειεηεξηώδεο κείγκα 

πδξνμεηδίνπ ηνπ 

λαηξίνπ, ρισξίνπ 

«Αυτός ο κόσμος,  

ο μικρός,  

ο Μέγας» 

 

Οδυσσέας Ελύτης 

υεδόμ ςα πάμςα 

ρςξμ κόρμξ μαπ 

καθξοίζξμςαι από 

ςα «πήγαιμε-έλα» 

ηλεκςοξμίχμ ςηπ 

ρςιβάδαπ ρθέμξσπ 

μιαπ εκαςξμςάδαπ 

ρςξιυείχμ όλχμ κι 

όλχμ. 

video ΔΙΑΛΕΞΗΣ/ΑΛ.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΑΛΑΤΟΝΕΡΟΥ.flv




Η ΦΗΜΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΩΣΑ 

ΣΟ ΚΟΚΣΔΪΛ ΣΟΤ ΔΡΩΣΑ 
εοξςξμίμη. σμδέεςαι με ςημ αίρθηρη ςηπ εστξοίαπ…. 

Νςξπαμίμη. Αμεβάζει ςη διάθερη, εμώ ρυεςίζεςαι με ςημ 

εσυαοίρςηρη, ςη ρενξσαλική ρσμπεοιτξοά, ςιπ 

λειςξσογίεπ ςηπ αμαπαοαγχγήπ και ςξμ έλεγυξ ςχμ 

ξομξμικώμ εκκοίρεχμ ςξσ εγκετάλξσ. 

Oνσςξκίμη και βαζξποερίμη. Γμχρςέπ και χπ «ξομόμεπ ςηπ 

αγάπηπ», ατξύ ρυεςίζξμςαι με ςξ ρσμαίρθημα ξικειόςηςαπ 

και ςοστεοόςηςαπ πξσ μιώθει έμα εοχςεσμέμξ ζεσγάοι και 

απελεσθεοώμξμςαι ρςξμ εγκέταλξ καςά ςη διάοκεια ςξσ 

ρεν ή αμέρχπ μεςά. 

Δμδξοτίμεπ. Ποόκειςαι για τσρικά ξπιξειδή ςξσ 

εγκετάλξσ, πξσ επιδοξύμ ρςξμ ξογαμιρμό όπχπ και η 

μξοτίμη. Δημιξσογξύμ μια αίρθηρη εσενίαπ και καλήπ 

διάθερηπ. 

Αδοεμαλίμη. Ασνάμει ςημ καοδιακή δοαρςηοιόςηςα και ςξ 

οσθμό ςηπ αμαπμξήπ, βελςιώμει ςη μσψκή δοάρη και 

αμεβάζει ςη διάθερη. 

Υαιμσλαιθσλαμίμη (ΡΔΑ) Ασνημέμα επίπεδα ςξσ 

μεσοξδιαβιβαρςή ταιμσλαιθσλαμίμη (ΡΔΑ) παοάγξσμ έμα 

αίρθημα ραμ ασςό πξσ ξι άμθοχπξι υαοακςηοίζξσμ ραμ 

"αγάπη".  

 

Αμ και ξ «ΔΡΩΣΑ» δεμ 

έυει υημικό ςύπξ, 

ρίγξσοα  «ςοελαίμει» 

με ςιπ δεκάδεπ υημικέπ 

ξσρίεπ πξσ ρκξοπίζει 

και ςιπ πξλσάοιθμεπ 

αμςιδοάρειπ πξσ 

πσοξδξςεί.   



Η ΦΗΜΔΙΑ ΣΗ …ΚΑΡΔΙΑ ΜΑ …κετςείςε λξιπόμ ςξμ 

άμθοακα, 

 

Σι καλξτςαγμέμξσπ 

πύογξσπ τςιάυμει, 

 

Για μα ρςεγάρει ςιπ 

ελπίδεπ μαπ! 

 

Πόρα ρύμβξλα 

δημιξσογεί 

 

Για δύμαμη και ξμξοτιά 

ρςξμ κόρμξ. 

 

Με δακςσλίξσπ και 

ενάγχμα, 

 

υημαςίζξμςαπ υιλιάδεπ 

ποάγμαςα, 

 

 από ΓΗ, ΑΔΡΑ και 

ΝΔΡΟ! 

              M. Sullivan 



σμεπώπ η ΦΗΜΔΙΑ TOY …ΠΙΡΣΟΤ και ςχμ 

πσοξςευμημάςχμ μαπ 

Πόζα  ζπζηαηηθά 

ρξεηάδνληαη γηα λα 

αλάςεη έλα ζπίξην; 

Τν απιό ζπίξην πνπ 

αλάβεηε δελ είλαη ηειηθά 

ηόζν απιό, όζν ίζσο  

πηζηεύεηε, δηόηη πεξηέρεη  

ζπλήζσο 20 δηαθνξεηηθά 

ζπζηαηηθά!  

ςημ άκοη μείγμα από υλχοικό 

κάλιξ, θειάτι διυοχμικό κάλιξ και 

ζελαςίμα. 

Η άθξε επηθαιύπηεηαη από έλα άιιν 

κείγκα δηνμεηδίνπ ηνπ καγγαλίνπ 

(ππξνινπζίηε), ζθόλεο γπαιηνύ,  γεο 

δηαηόκσλ θαη αθίλδπλνπ εξπζξνύ 

θσζθόξνπ. 

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε κεηάδνζε ηεο θιόγαο  

ην μύιν θαιύπηεηαη από παξαθίλε 

Γηα λα κελ δηαηεξείηαη ε θαύηξα αλακκέλε γηα πνιύ 

ρξόλν όπσο ζπκβαίλεη ζηα θάξβνπλα , πξνζζέηεη 

θαη ιίγν ακκσληαθό ιίπαζκα (!) δειαδή θσζθνξηθό 

ακκώλην 



Κλείμξσμε ςξ υημικό ξδξιπξοικό μαπ 

με μια  μξσρική παοέλαρη όλχμ ςχμ 

υημικώμ ρςξιυείχμ ρςη ρκημή! 

Λεχμίδαπ Σζιαμξσδάκηπ, Δημξρθέμηπ Μαοκξγιαμμάκηπ 

υημικξί 

video ΔΙΑΛΕΞΗΣ/The Elements Animation_(360p).flv

