HERACLION CHEMISTRY SHOW 2018
Ηράκλειο 06-05-2018
Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε η Δ.Ε του Π.Τ. Κρήτης της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών το Σάββατο 5 Μαΐου 2018 στο Ηράκλειο στη πλατεία Δασκαλογιάννη για τρίτη χρονιά
με τίτλο Heraclion Chemistry show.
80 Μαθητές από Γυμνάσια και Λύκεια του Ηρακλείου παρουσίασαν στους συμμαθητές τους και στο
κοινό της πόλης του Ηρακλείου την μαγεία της Χημείας πειραματικά με πολλά χρώματα αναφλέξεις και
εκρήξεις .
Οι μαθητές με τα πειράματα έδειξαν ότι Χημεία σημαίνει πείραμα, σημαίνει ότι η Χημεία βρίσκεται σε
κάθε στιγμή της καθημερινής ζωής μας .Η μελέτη των φαινομένων που γίνονται γύρω μας αποτελεί μια
εμπειρία όχι μόνο ενδιαφέρουσα, αλλά και συναρπαστική. Προκαλεί το θαυμασμό, αλλά ταυτόχρονα
και το ενδιαφέρον για αναζήτηση και δημιουργία.
Είναι καταπληκτικό οι μαθητές να ανακαλύπτουν και να εξηγούν μυστικά της φύσης,
να προβληματίζονται, να ευχαριστιούνται γιατί δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα για τον κόσμο γύρω
τους.
Οι «μικροί» Χημικοί έκλεψαν την παράσταση με πολλά χρώματα, οσμές ,ήχους ,φλόγες κλπ έφτιαξαν
χλαπάτσες για τους μικρούς φίλους που ήρθαν στην εκδήλωση , με σόδα άλλαζαν το χρώμα του
λαχανόζουμου , έφτιαξαν οδοντόκρεμα για τον ελέφαντα , «εξαφάνισαν» λεκέδες ,άναψαν κεριά χωρίς
φλόγα , έβαλαν “φωτιά στα παγάκια “ , έφτιαξαν καθρέπτες και άλλαζαν τα νομίσματα από χάλκινα σε
αργυρά και χρυσά , τρύπησαν μπαλόνια χωρίς να σπάσουν , πολλά χρώματα να αλλάζουν και πολλά
άλλα πειράματα . Συνολικά παρουσιάστηκαν περισσότερα από 50 πειράματα από τους 80 μαθητές μετά
την προετοιμασία 6 καθηγητών από τα παρακάτω σχολεία:
Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου ,3ο Λύκειο Ηρακλείου ,Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου , Λύκειο Ν.
Αλικαρνασσού , Λύκειο Γαζίου.
Η Δ.Ε του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών το βράδυ της ίδιας ημέρας
βράβευσε σε εκδήλωση στο 2ο Λύκειο Ηρακλείου τους μαθητές που συμμετείχαν στην εκδήλωση, τους
συναδέλφους καθηγητές των σχολείων που προετοίμασαν αυτή τη γιορτή της Χημείας στο Ηράκλειο και
μετά ακολούθησε ομιλία της Βαρδαλαχάκη Ελευθερίας μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Χημείας παν/μιου
Κρήτης με τίτλο <<Ιστορική εξέλιξη της Χημείας από την Αλχημεία στη Χημεία>> .
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και χαιρέτησαν ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης
κος Ειρηναίος και εκπρόσωπος του Δημάρχου Ηρακλείου ο κος N. Φακουρέλης. Στη ίδια εκδήλωση
βραβεύτηκαν οι μαθητές της Γ Λυκείου που διακρίθηκαν από το Ηράκλειο στο 32 οΠΜΔΧανάμεσα τους
και η μαθήτρια Μαραυγάκη Βασιλική του 7οθ Λυκείου Ηρακλείου ήταν πρώτη σε όλη την Ελλάδα .Η
μαθήτρια θα συμμετάσχει στη Β φάση του ΠΜΔΧ που θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ,
αμέσως μετά την λήξη των εξετάσεων για την επιλογή της ομάδας των μαθητών που θα εκπροσωπήσουν
την Ελλάδα στην 50η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 19-29 Ιουλίου του
2018 στη Μπρατισλάβα (Σλοβακία) και Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία) (Faculty of Natural Sciences
Comenius University).

Το χαμόγελο στο πρόσωπο των μαθητών αλλά και των επισκεπτών μικρών και μεγάλων μας δίνει δύναμη
να συνεχίσουμε ώστε όλο και περισσότεροι μαθητές να συμμετέχουν να πειραματίζονται να
προσπαθούν να εξηγήσουν τον κόσμο γύρω μας να μετατρέπουν τις γνώσεις τους σε εμπειρίες .
Ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης .
Η Δ.Ε του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών

