
 

Xανιά  23/12/2013 

Ψάχνοντασ για το δικό μασ Αϊ Βαςίλθ…. 

Δεκζμβρθσ 2013…Παραςκευι  ςτισ 20 ….και τα παιδιά, οι μακθτζσ μασ αφορμι για μια 

εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο ΕΚΦΕ Χανίων.   Οι μζρεσ γιορτινζσ …ςτολίδια παντοφ… οι 

διαφθμίςεισ ςτο φόρτε τουσ… με πρωταγωνιςτι οι περιςςότερεσ το γλυκό, φανταςτικό Αϊ 

Βαςίλθ. Η ελπίδα για ζνα δϊρο απϋ αυτόν πλανιζται παντοφ…. 

 Αλικεια τα δϊρα του πάντα μασ φζρνουν χαρά; 

Εμείσ πάντωσ… θ Περιβαλλοντικι Ομάδα (τθσ Γ Γυμναςίου) του Γυμναςίου Αλικιανοφ… τα 

παιδιά και οι κακθγθτζσ του, το δϊρο του Αϊ Βαςίλθ το λάβαμε φζτοσ νωρίσ…. Η χαρά και θ 

ανάταςθ ψυχισ που μασ πρόςφερε είναι μεγάλθ και ξεχωριςτι…. 

Ο δικόσ μασ Αϊ Βαςίλθσ ηει ςτα Χανιά και όχι ςτο Βόρειο Πόλο… εκεί ψθλά ςτο Ακρωτιρι. Το 

εργαςτιρι του και θ ομάδα του είναι ςτο ΕΚΦΕ Χανίων. Δε φοράει κόκκινθ ςτολι… δεν ζχει 

κοιλίτςα.. οφτε άςπρθ γενειάδα… αλλά μερικζσ φορζσ  φορά μια άςπρθ ποδιά και μοιάηει 

με τον Αϊνςτάιν. Ναι καλά το καταλάβατε ο δικόσ μασ ο Αϊ Βαςίλθ για φζτοσ είναι ο κ 

Δθμοςκζνθσ Μαρκογιαννάκθσ ,που μαηί  με τουσ εξαιρετικοφσ βοθκοφσ του τον  κ Κϊςτα 

Παπακαναςίου και τον κ Νίκο Αναςταςάκθ  μασ χάριςαν ζνα μοναδικό  εκπαιδευτικό 

μονοπάτι  γνϊςθσ. Το δϊρο τουσ είναι πολφ ακριβό για αυτό και δε πουλιζται οφτε 

αγοράηεται…. μόνο χαρίηεται …και οι τυχεροί αυτοί τθ φορά είμαςτε εμείσ, οι μικροί και οι 

μεγάλοι του Γυμναςίου Αλικιανοφ. 

Τα παιδιά  αρχικά παρακολοφκθςαν μια παρουςίαςθ για τθν φωτοςφνκεςθ από 

τον κ Μαρκογιαννάκθ και μια παρουςίαςθ για τον κφκλο του αηϊτου-το ρόλο του αηϊτου-

τθ δθμιουργία ΝΟ3
-και ΝΗ4

+ ιόντων-τθ ςφνκεςθ τθσ αμμωνίασ (ΝΗ3 ) -τθ δθμιουργία 

νιτρικϊν λιπαςμάτων και τισ επιπτϊςεισ τθσ αλόγιςτθσ χριςθσ τουσ ςτο περιβάλλον.  

Στθ ςυνζχεια τα παιδιά παρακολοφκθςαν ζνα εκπαιδευτικό μονοπάτι γνώςθσ 

μζςω πειραμάτων που παρουςίαςε με μοναδικό τρόπο ο κ Παπακαναςίου φορϊντασ τθν 

άςπρθ πόδια του . Με βοθκοφσ τα παιδιά ζγινε: 

 1. Ανίχνευςθ αλάτων ςε βρόχινο νερό που παραςκευάςτθκε με απόςταξθ Θαλαςςινοφ 

νεροφ . 

2. Ανίχνευςθ νιτρικοφ αμμωνίου(λιπάςματοσ) ςτον υδροφόρο ορίηοντα περιοχών που 

χρθςιμοποιικθκαν λιπάςματα. Τα παιδιά  είδαν τθν προςομοίωςθ εδάφουσ που τα ίδια 

ςτθ ςυνζχεια ζβαλαν μεγάλθ ποςότθτα λιπάςματοσ και μετά «κάνοντασ» τθ βροχι 

(τεχνθτι) κατάφεραν να λιϊςουν το λίπαςμα που πιγε ςτον υδροφόρο ορίηοντα. Από εκεί 

τα παιδιά με τθν κακοδιγθςθ του κ Παπακαναςίου κατάλαβαν πωσ το λίπαςμα «περνά» 

ςτο νερό που αντλοφμε με τα πθγάδια. 

3. Παραςκευι λιπαςμάτων  (Παραςκευι νιτρικοφ αμμωνίου με δυο μεκόδουσ)                     

ςτα   πλαίςια του   Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Chain Reaction . 



Η πρϊτθ μζκοδοσ ζγινε με ογκομζτρθςθ και τθν χριςθ δεικτών για τον ζλεγχο τθσ 

εξουδετζρωςθσ, ενϊ θ δεφτερθ μζκοδοσ τθσ εξουδετζρωςθσ ζγινε μζςω τθσ μζτρθςθσ του 

ρΗ με πεχαμετρικό χαρτί. Τα παιδιά γνϊριςαν τα ςκεφθ του εργαςτθρίου: τθν  προχοΐδα, 

το ποτιρι ηζςεωσ, το χωνί, μία αντλία ι ζνα λαςτιχζνιο πουάρ αναρρόφθςθσ, τθν κωνικι 

φιάλθ, το ςταγονόμετρο, και τζλοσ το  πιάτο κρυςτάλλωςθσ όπου είδαν τουσ άςπρουσ 

κρυςτάλλουσ του νιτρικοφ αμμωνίου , του λιπάςματοσ δθλαδι που παραςκευάςτθκε.  

Τα παιδιά ενκουςιάςτθκαν και ςυμμετείχαν ςτα πειράματα με προςοχι και χιοφμορ. 

Η ομάδα μασ αποτελοφνταν από 31 παιδιά και ςυνοδοφσ κακθγθτζσ: τθν κ Λάμπου 

Διμθτρα (αρχθγόσ εκδρομισ), τθν κ Αρχοντάκθ Νεκταρία και τθν κ Βουτετάκθ Αργυρϊ. 
 Ευχαριςτοφμε Θερμά τθν Ομάδα του ΕΚΦΕ Χανίων που πάντα ςτθρίηει τα Σχολεία 

και τουσ ΠΕ04. Τουσ ευχαριςτοφμε για το ικοσ, τθν αξιοπρζπεια, τθν επιςτθμονικι 

κατάρτιςθ και τθ δθμιουργία που μασ διδάςκουν και μασ μεταδίδουν.  

Τζλοσ ςαν επίλογο κζλω να παρακαλζςω τον Άγιο Βαςίλθ τθσ Ορκόδοξθσ Πίςτθσ μασ, να 

χαρίηει  ςε όλουσ μασ υγεία ,αγάπθ και δθμιουργία ςτα δφςκολα. 

Νεκταρία Αρχοντάκθ 

Χθμικόσ 

Υπ Περιβ, Ομάδασ 

 

 

 

 


