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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τα τελευταία δυόµισι χρόνια, είδαµε τη ζωή µας να αλλάζει δραµατικά, και τα κεκτηµένα µας να κινδυνεύουν,
ζώντας συνεχόµενους και καθηµερινούς «πανικούς». Θα χρεοκοπήσουµε ή θα σωθούµε … Θα εξασφαλίσουµε
την δόση, θα καθυστερήσει ή δεν θα έρθει καθόλου… Στην καθηµερινότητά µας, παλεύουµε ο καθένας µε τα
προσωπικά προβλήµατά του, δουλεύουµε - όσοι έχουν ακόµα δουλειά – σκληρότερα από ποτέ και έχουµε τη
µόνιµη αίσθηση ότι περπατάµε επάνω σε τεντωµένο σκοινί που σε ανύποπτη στιγµή µπορεί να σπάσει και να
βρεθούµε στο κενό. Τέλος, οι απολύσεις & οι µειώσεις αποδοχών στον κλάδο, έχουν πάρει διαστάσεις επιδηµίας, δηµιουργώντας ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον, τόσο σε εργασιακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Στο δραµατικό αυτό περιβάλλον, η Ένωση Ελλήνων Χηµικών αναζήτησε τρόπους για να ανακουφιστούν οι συνάδελφοι, ιδιαίτερα οι ευαίσθητες οµάδες των νέων & των ανέργων συναδέλφων. Έτσι στην σύνοδο της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Σεπτεµβρίου, λήφθηκαν συγκεκριµένες αποφάσεις για τις ετήσιες συνδροµές
αλλά και για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές. Πρόκειται για οριστικές αποφάσεις που θα ισχύσουν από 01.01.2013.
Συγκεκριµένα:
• Μείωση 20% της ετήσιας συνδροµής όλων των συναδέλφων, από 50 € στα 40 €
• Μείωση της ετήσιας συνδροµής των ανέργων συναδέλφων στα 15 €
• Η ετήσια συνδροµή των νέων συναδέλφων για τα πέντε πρώτα χρόνια παραµένει στα 15 €
Η ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προβλέπει µείωση 20% για τις πριν του 2007 οφειλές, ενώ – για όσους
επιθυµούν - υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα αποπληρωµής µέσω άτοκων µηνιαίων δόσεων.
Η κατεύθυνση της χαµηλής συνδροµής που επιλέχθηκε, φυσικά θα ανακουφίσει σε ένα βαθµό τους συναδέλφους που υποφέρουν από την κρίση αλλά δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την Ένωση των Ελλήνων Χηµικών.
Κοινή απόφαση όλων µας, είναι ότι η Ε.Ε.Χ. πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει, προκειµένου να προάγει τη
Χηµεία & να προασπίζει τα συµφέροντα των χηµικών. Αυτό, θα επιτευχθεί µόνο εάν η πολιτική των χαµηλών
συνδροµών οδηγήσει σε αύξηση του αριθµού των οικονοµικά τακτοποιηµένων χηµικών.
Αν αντιληφθούµε πως όλα όσα σχεδιάζονται, οργανώνονται και υλοποιούνται στην Ε.Ε.Χ. γίνονται από τις συνδροµές µας, θα συνειδητοποιήσουµε πως η φράση «…δίνω την συνδροµή µου» σηµαίνει ταυτόχρονα και «…
στηρίζω την Ένωση και την καθιστώ ικανή να λειτουργήσει οµαλά και ουσιαστικά».
Γιατί η συνδροµή µας είναι στήριξη ! Είναι συµµετοχή !
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Γενικό Χηµείο του Κράτους
Πέµπτη 8 Νοεµβριου Παγκόσµια Ηµέρα Ποιότητας
Παγκόσµια Ηµέρα Ποιότητας: Eτήσιο γεγονός που εορτάζεται από το 1989, σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσµο, κάθε δεύτερη Πέµπτη του Νοεµβρίου. Ο εµπνευστής της καθιέρωσης της ηµέρας αυτής είναι ο Ευρωπαϊκός
Οργανισµός για την Ποιότητα (EOQ).
Η ποιότητα είναι διαδικασία-µετρήσιµη- του να κάνεις κάτι σωστά από την πρώτη φορά (Phillip B. Crosby).
Ο εορτασµός της Ποιότητας έχει σαν στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά µε την ποιότητα προϊόντων
και υπηρεσιών, όχι µόνον σε θέµατα ασφάλειας για τον άνθρωπο και
το περιβάλλον στο οποίο ζει, αλλά και σε θέµατα ικανοποίησης των
προσδοκιών του (συνειδητοποίηση ότι η Ποιότητα αποτελεί βασικό
κριτήριο καταναλωτικής και επιχειρηµατικής συµπεριφοράς).
Το Γενικό Χηµείο του Κράτους είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένο σε
θέµατα Ποιότητας και δεσµεύεται για την παροχή υψηλού επιπέδου
Ποιότητας υπηρεσιών στους τοµείς των δραστηριοτήτων του, που
περιλαµβάνουν:
την επιστηµονική συνδροµή στις Τελωνειακές, Φορολογικές και Αρχές Δίωξης του Οικονοµικού Εγκλήµατος και τη στήριξη του έργου
των Δικαστικών και Αστυνοµικών Αρχών καθώς
και των Υπηρεσιών του Κράτους
τον έλεγχο προϊόντων ως προς τη συµµόρφωσή
τους µε τις προδιαγραφές της
νοµοθεσίας και ως προς την
ποιότητα και την καταλληλότητά τους για το σκοπό
που προορίζονται
τη στήριξη των παραγωγικών και εµπορικών
δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τοµέα και της
αγοράς, µε την προσφορά
διαιτησίας και ιδιωτικών
αναλύσεων.
Το 1995 το Γενικό Χηµείο
του Κράτους αποτελεί τον
πρώτο οργανισµό σε εθνικό
επίπεδο ο οποίος εγκαθιδρύει
και εφαρµόζει Σύστηµα Ποιότητας,
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σύµφωνα µε τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των εργαστηριακών δοκιµών και
να αποδεικνύεται η τεχνική επάρκεια των εργαστηρίων του και η
ισοδυναµία των εργαστηριακών αποτελεσµάτων του µε αντίστοιχα
εργαστήρια του εξωτερικού.
Από το 1999 και µέχρι σήµερα, 17 εργαστήρια του Γενικού Χηµείου του Κράτους αποκτούν τη επίσηµη αναγνώριση (Διαπίστευση),
από ανεξάρτητους φορείς (UKAS – ΕΣΥΔ), για την εκτέλεση δοκιµών
σύµφωνα µε το ISO/IEC 17025 – “Συστήµατα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιµών και Διακριβώσεων”.
Διαθέτοντας προσωπικό µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση (70%
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης από τους οποίους το 50% είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων) και εξοπλισµό στην
αιχµή της τεχνολογίας, το ΓΧΚ καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο
διαπίστευσης που περιλαµβάνει αναλύσεις σε ποικίλες κατηγορίες
προϊόντων:
• Ποιοτικά χαρακτηριστικά σε τρόφιµα, µε ιδιαίτερη έµφαση σε εθνικά προϊόντα (π.χ. ελαιόλαδο, µέλι, κρασιά, κ.α.), πρόσθετα σε τρόφιµα, ρυπαντές (π.χ. υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών),
ιχνοστοιχεία και τοξίνες σε τρόφιµα, υλικά σε επαφή µε τρόφιµα,
αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, χηµικές και µικροβιολογικές αναλύσεις σε νερά
• Καύσιµα
• Πρώτες ύλες και βιοµηχανικά προϊόντα (µέταλλα και κράµατα,
δέρµα, χαρτί, ύφασµα, λιπάσµατα κλπ)
• Καπνικά προϊόντα
Επιπλέον διοργανώνει σχήµατα διεργαστηριακών ελέγχων για την
αξιολόγηση της επίδοσης των εργαστηρίων (ISO/IEC 17043).
Τα πεδία διαπίστευσης των εργαστηρίων του Γενικού Χηµείου του
Κράτους παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του φορέα
www.gcsl.gr
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Σκέψεις µετά από µια ηµερίδα
διδακτικής της Χηµείας
Στις 13 Οκτωβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε στο κτίριο που στεγάζεται η ΕΕΧ η 1η βιωµατική ηµερίδα
στη Διδακτική της Χηµείας µε θέµα «Σχεδιασµός, οργάνωση, διεξαγωγή & αξιολόγηση µιας διδασκαλίας» και εισηγητή τον συνάδελφο Μάκη Μαυρόπουλο, Σχολικό Σύµβουλο ΠΕ04 και Πρόεδρο του
Τµήµατος Παιδείας και Χηµικής Εκπαίδευσης.
Οι ενδιαφερόµενοι υπερέβησαν τον προβλεπόµενο αριθµό των 20
εκπαιδευτικών και αποφασίσθηκε να γίνουν δεκτοί όλοι, έτσι παρακολούθησαν το σεµινάριο 24 εκπαιδευτικοί. Παραβρέθηκαν και δύο
συνεργοί της διαδικασίας από το Δ.Σ. του Τµήµατος Παιδείας.
Η όλη διαδικασία εξελίχθηκε οµαλά µε αµείωτο το ενδιαφέρον των
εκπαιδευτικών.
Το 1ο µέρος του σεµιναρίου διάρκειας 2 ωρών είχε θεωρητικό χαρακτήρα. Ο εισηγητής σε διαρκή αλληλεπίδραση µε τους εκπαιδευτικούς παρουσίασε µια σειρά από θέµατα όπως:
τις ταξινοµίες διδακτικών στόχων (µε έµφαση στην ταξινοµία του
Gagne),
τη διαδικασία προετοιµασίας-οργάνωσης µιας διδασκαλίας (προ-διδακτικό στάδιο),
τις βασικές αρχές µιας αποτελεσµατικής διδασκαλίας (διδακτικό
στάδιο),
τον αναστοχασµό µετά τη διδασκαλία (µετα-διδακτικό στάδιο).
Δόθηκαν παραδείγµατα από τη διδακτική της Χηµείας στην πράξη
και έγιναν πλούσιες παρατηρήσεις.

Το 2ο µέρος του σεµιναρίου διάρκειας, επίσης, 2 ωρών είχε πρακτικό χαρακτήρα (βιωµατικό εργαστήριο) και οι εκπαιδευτικοί εργάσθηκαν σε οµάδες. Οι οµάδες επεξεργάσθηκαν συγκεκριµένες
ενότητες του µαθήµατος της Χηµείας (1 Γυµνασίου και 1 Λυκείου)
και δόµησαν ένα σχέδιο µαθήµατος για κάθε ενότητα. Ακολούθως
παρουσιάσθηκε η προσέγγιση κάθε οµάδας και κάθε φορά υπήρχε
σχολιασµός, συζήτηση και βελτιωτικές υποδείξεις από τον εισηγητή
και τους συναδέλφους. Μετά από πολλές παρατηρήσεις και σχόλια
έγινε σύνθεση των επιµέρους σχεδίων σε ένα πιο εύστοχο και πιο
πλήρες σχέδιο µαθήµατος της κάθε ενότητας.
Η όλη ατµόσφαιρα χαρακτηρίστηκε από ενθουσιασµό, χιούµορ, ευρηµατικότητα, υψηλή συµµετοχή, συνεχείς εποικοδοµητικούς διαλόγους -χωρίς να απουσιάζουν και θεωρητικές/πρακτικές διαµάχες
για διάφορα θέµατα διδακτικής- και φιλικό κλίµα.
Ελπίζουµε ότι όλα τα σεµινάρια/ηµερίδες του ΤΠΧΕ θα κυλίσουν σε
ανάλογο κλίµα.
Από το Τµήµα Παιδείας & Χηµικής Εκπαίδευσης της ΕΕΧ
Κ.Αποστολόπουλος, Κ.Καφετζόπουλος
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Πραγµατοποιήσαµε στα Χανιά το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, µε µεγάλη επιτυχία, την εκδήλωση απονοµής των βραβείων στους µαθητές και µαθήτριες που συµµετείχαν στο διαγωνισµό παρασκευής σαπουνιού. Ο διαγωνισµός είχε
γίνει στο ΕΚΦΕ Χανίων στις 12 Μαΐου µεταξύ 8 Λυκείων του Νοµού µας (3ο ,4ο , Εκκλησιαστικό, Βάµου, Παλαιοχώρας, Χ. Σφακίων,και ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου και Ελ. Βενιζέλου) και αφορούσε µαθητές της Α τάξης. Ήταν δε, µια
συνδιοργάνωση του ΕΚΦΕ Χανίων και του Π.Τ. Κρήτης της ΕΕΧ.

Εκδήλωση απονοµής βραβείων
στο µαθητικό διαγωνισµό παρασκευής
σαπουνιού
Τα σαπούνια τα αφήσαµε να «ωριµάζουν» όλο το καλοκαίρι και τέλη
Σεπτέµβρη η κριτική επιτροπή έβγαλε τα αποτελέσµατά της.
Πριν την εκδήλωση όλοι οι µαθητές /τριες ξεναγήθηκαν και ενηµερώθηκαν στο Γενικό Χηµείο του κράτους στα Χανιά και στο ευρισκόµενο στον τελευταίο όροφό του Μουσείο Χηµείας (εργαστήριο
Ι.Βαµβακά). Ακολούθησε η έκθεση των σαπουνιών κάθε οµάδας στο
χώρο της εκδήλωσης, όπου το πολυπληθές κοινό θαύµαζε το έργο
των µαθητών και συζητούσε τη συνταγή µαζί τους.
Ξεκινώντας η εκδήλωση από τον Υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Χανίων Δ.
Μαρκογιαννάκη έγινε αναφορά στους σκοπούς του διαγωνισµού (η
ανάδειξη του ρόλου της Χηµείας στην καθηµερινή ζωή, η µάθηση µε
οµαδοσυνεργατικές διαδικασίες, η οικολογική διάσταση του εγχει-
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ρήµατος , η δηµιουργία από µαθητές χρήσιµων προϊόντων κλπ) και
ευχαρίστησε τους συντελεστές της εκδήλωσης.
Στη συνέχεια χαιρέτισαν την εκδήλωση ο Διευθυντής Δευτεροβάθµιας Εκπ/σης Χανίων Ιωάννης Κανδαράκης και ο Πρόεδρος του
Π.Τ .Κρήτης της ΕΕΧ Αντώνης Κουβαράκης.
Ακολούθησε οµιλία της Δρ. Ελευθερίας Ψυλλάκη αναπληρώτριας
καθηγήτριας στο Πολυτεχνείο Κρήτης µε θέµα « Οι κίνδυνοι από την
καθηµερινή χρήση των
απορρυπαντικών – τρόποι αντιµετώπισης». Η οµιλία ήταν εκλαϊκευµένη για το κοινό ανέδειξε και πάλι το ρόλο (καλό ή κακό ) της
Χηµείας στην καθηµερινή ζωή µας και έδωσε συµβουλές τρόπων
συµπεριφοράς ενός σωστού καταναλωτή ενώ στο τέλος δόθηκαν

και διευκρινίσεις -απαντήσεις σε ερωτήσεις του κοινού.
Στην απονοµή δόθηκαν κατά αρχήν σε όλους τους συµµετέχοντας (µαθητές/τριες και υπεύθυνους καθηγητές/τριες ) βεβαιώσεις συµµετοχής και
µικρά αναµνηστικά δώρα (βιβλία) .
Το τρίτο Βραβείο το έλαβε το ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου µε την οµάδα
‘’ ΤΑ ΣΑΠΟΥΝΟΠΑΙΔΑ’’ µε υπεύθυνους καθηγητές την Αρετάκη Ελένη και
τον Μπεκτσούδη Δηµήτρη ( 50 ευρώ για αγορά χηµικών αντιδραστηρίων).
Το δεύτερο το 3ο Γ. Λύκειο Χανίων µε την οµάδα ‘’Η ΣΑΠΟΥΝΟΠΕΡΑ’’
µε υπεύθυνους καθηγητές τους Σκουνάκη Νίκο και Κολοµβάκη Μανώλη
(100 ευρώ για αγορά χηµικών αντιδραστηρίων).
Τέλος το πρώτο βραβείο το έλαβε το Γ. Λύκειο Χώρας Σφακιών µε την οµάδα ‘’ΟΙ ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ’’ µε υπεύθυνο καθηγητή τον Γιακουµάκη Παναγιώτη
(150 ευρώ για αγορά χηµικών αντιδραστηρίων). Τα χρηµατικά έπαθλα
αλλά και τα αναµνηστικά βιβλία είχε προσφέρει το Π.Τ Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών.
Όλες οι συνταγές βρίσκονται αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ
Χανίων και φυσικά αποτελούν αντιπρόταση στην εργαστηριακή άσκηση
‘’ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ‘’ του εργαστηριακού οδηγού της Β Λυκείου
γενικής παιδείας .
Η όλη εκδήλωση αλλά και ολόκληρος ο διαγωνισµός στηρίχτηκε σε όλα
τα επίπεδα καθόλη τη διάρκειά του, από τον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Χανίων
Δ. Μαρκογιαννάκη και τους συνεργάτες του ΕΚΦΕ Ν. Αναστασάκη ,Γ.
Στυλιανακάκη και Γ. Βολακάκη.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ

Οι συνταγές των οµάδων που συµµετείχαν στο
µαθητικό διαγωνισµό παρασκευής σαπουνιού στο
ΕΚΦΕ Χανίων το Μαϊο του 2012
1ο βραβείο

Λύκειο: ΓΕΛ Χώρας Σφακιών
Οµάδα: «Οι Σφακιανοί»
Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Α) Τι χρειαζόµαστε αναλυτικά:
Υλικά:
1) λάδια:
α) Ελαιόλαδο 150 γρ
β) Λάδι Καρύδας 75 γρ
γ) Βούτυρο Κακάο 30 γρ
δ) Φοινικέλαιο 45 γρ
Όργανα-συσκευές – διάφορα:
α) 2 Θερµόµετρα
β) Ζυγό
γ) 2 δοχεία
δ) Αναδευτήρες
ε) Καλούπι-αντικολλητικό χαρτί
στ) Συσκευή θέρµανσης
2) ΝαΟΗ ποσότητα : 42,4 γρ
3) νερό ποσότητα: 114 γρ ( απιονισµένο )
4) Άρωµα
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Β) Τα βήµατα που θα ακολουθήσουµε είναι:
1) Λιώσιµο των ελαίων στους 40 – 45 βαθµούς
2) Διάλυση της Βάσης στο νερό κ αναµονή εωσότου να πέσει η θερµοκρασία στους 40-45 C
3) Μίξη των 2 και ανάδευση έως να αρχίσει ο σχηµατισµός της σαπουνόµαζας
Γ) Βγάζουµε το σαπούνι µας από τα καλούπια και
το αφήνουµε τουλάχιστον ένα µήνα να ωριµάσει .
Δ) Επιθυµούµε οι συνθήκες αποθήκευσης των
δειγµάτων µας να είναι οι εξής:
α) Δροσερό και ξηρό µέρος
β) Αεριζόµενο χωρίς απευθείας φώς

2ο Βραβείο

Λύκειο: 3ο Γενικό Λύκειο Χανίων
Οµάδα: «Σαπουνόπερα»
Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Α) Τι χρειαζόµαστε αναλυτικά:
Υλικά:
1) λάδι ποσότητα: 340g
2) ΝαΟΗ ποσότητα: 72g
3) νερό ποσότητα 150g
4) λάδι καρύδας 160g
5) αιθέριο έλαιο
Όργανα-συσκευές – διάφορα:
α) 2 ποτήρια ζέσεως 1L
β) 2 ποτήρια ζέσεως 500ml
γ) 2 ποτήρια ζέσεως 250ml
δ) ζυγός
ε) λύχνος – τρίποδο- πλέγµα
ζ) σπάτουλα
η) αναδευτήρας

Β) Τα βήµατα που θα ακολουθήσουµε είναι:
1) Στο ποτήρι των 500ml ζυγίζουµε 150g H20 και διαλύουµε προσεκτικά 72g ΝaOH. Κρυώνουµε το διάλυµα
2) Στο ποτήρι του 1L ζυγίζουµε 340g λάδι. Το θερµαίνουµε λίγο. Σε ποτήρι 500ml θερµαίνουµε λίγο νερό και τοποθετούµε µέσα το λάδι καρύδας
ώσπου να γίνει υγρό και το ανακατεύουµε µε το υπόλοιπο λάδι.
3) Στο λάδι προσθέτουµε σιγά-σιγά το διάλυµα NaOH µε συνεχή ανάδευση. Στο τέλος προσθέτουµε το αιθέριο έλαιο, αναδεύουµε λίγο
και το µίγµα χύνεται στα καλούπια.
Γ) Θέλουµε να βγει το σαπούνι µας από το καλούπι του µετά από µια
βδοµάδα και να αφεθεί να ωριµάσει τουλάχιστον ένα µήνα.
Δ) Επιθυµούµε οι συνθήκες αποθήκευσης των δειγµάτων µας να είναι οι εξής: Αποθήκευση σε χώρο σκιερό και χωρίς ρεύµατα αέρα
Ε) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Έχουµε κάνει υπερλίπανση 5%

3ο Βραβείο

Λύκειο: ΕΠΑΛ Ελ.Βενιζέλου
Οµάδα: « Σαπουνόπαιδα»
Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Α) Τι χρειαζόµαστε αναλυτικά:
Υλικά
1) ποσότητα λάδι ελαιόλαδο 400gr
2) ΝαΟΗ ποσότητα 53gr
3) νερό ποσότητα 133gr
4)αιθέριο έλαιο από σταφύλι και καρύδι
Όργανα-συσκευές – διάφορα:
α)ζυγός
β)ξύλινος αναδευτήρας
γ)ποτήρια ζέσης δ)καλούπια
Β) Τα βήµατα που θα ακολουθήσουµε είναι:
1)Ζυγίζουµε τις παραπάνω ποσότητες στα ποτήρια ζέσης. (Προσέχουµε στο ζύγισµα).
2)Προσοχή!!! Φτιάχνουµε το διάλυµα καυστικού νατρίου
προσθέτοντας το καυστικό νάτριο στο νερό.ΠΟΤΕ ΤΟ ΑΝΑ-

ΠΟΔΟ .Φοράµε γάντια και προσέχουµε να µην πιτσιλιστούµε γιατί
είναι καυστικό.
3)Αφήνουµε το διάλυµα του καυστικού νατρίου να κρυώσει.
4)Προσθέτουµε αργά το διάλυµα καυστικού νατρίου στο ελαιόλαδο
(όχι το αντίθετο) και ανακατεύουµε συνέχεια.
5)Ανακατεύουµε το µίγµα µέχρι να πήξει ελαφρά περίπου (10 λεπτά)
6)Προσθέτουµε το αιθέριο έλαιο και συνεχίζουµε το ανακάτεµα µέχρι να πήξει πιο πολύ (περίπου 15 λεπτά)
7)Γεµίζουµε τα τέσσερα καλούπια µας.
Γ) Θέλουµε να βγεί το σαπούνι µας από το καλούπι του µετά από
δυο εβδοµάδες
Δ) Επιθυµούµε οι συνθήκες αποθήκευσης των δειγµάτων µας να
είναι οι εξής:
α)Τοποθετούµε το σαπούνι σε ζεστό και ασφαλές µέρος
β)Το σαπούνι µας θα είναι ώριµο και θα έχει πέσει το ph του σε 3-4
βδοµάδες
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Λύκειο: ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
Οµάδα: «Soap Masters»
Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Α) Τι χρειαζόµαστε αναλυτικά:
Υλικά:
1) 600 gr λάδι
2) 100 gr ΝαΟΗ
3) 450 gr νερό
4) λίγες σταγόνες αιθέριο έλαιο µε άρωµα της αρεσκείας µας
(γιασεµί)
Όργανα-συσκευές – διάφορα:
α) θερµόµετρο
β) ζυγαριά
γ) γυάλινο δοχείο για το νερό
δ) ένα δοχείο για την ανάδευση
ε) γκαζάκι
στ) καλούπια
η) γάντια
θ) αναδευτήρας
Β) Τα βήµατα που θα ακολουθήσουµε είναι:
1)Ζυγίζουµε τα υλικά που θα χρειαστούµε.
2)Ρίχνουµε σιγά-σιγά το ΝαΟΗ στο νερό ανακατεύοντας συνεχώς
µέχρι αυτό να διαλυθεί.
3)Ζεσταίνουµε το λάδι στους 35οC.
4) όταν η θερµοκρασία του διαλύµατος ΝαΟΗ πέσει στους 35-40οC
αναµειγνύουµε όλα τα υλικά.
5) Ανακατεύουµε συνεχώς και προσθέτουµε µερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο.
6) Μόλις πήξει βάζουµε το υλικό στα καλούπια προσέχοντας να µη
µείνουν κενά.
7) Μετά από 3-4 ηµέρες βγάζουµε τα σαπούνια µας από τα καλούπια
και τα αφήνουµε για 2 µήνες
Λύκειο: 4o Γ.Λύκειο Χανίων
Οµάδα: «Οι Ασυναγώνιστοι»
Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Α) Τι χρειαζόµαστε αναλυτικά:
Υλικά
1) λάδι ποσότητα 33 ml
2) ΝαΟΗ ποσότητα 5,1gr
3) νερό ποσότητα 5,1gr 26ml
4) άρωµα
Όργανα-συσκευές – διάφορα:
α) 2 ογκοµετρικοί κύλινδροι 100 ml
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β) ποτήρι ζέσεως 250 ml
γ) γυάλινη ράβδος ανάδευσης
δ) υδροβολέας
ε) ζυγός
Β) Τα βήµατα που θα ακολουθήσουµε είναι:
1)Διαλύουµε το ΝαΟΗ µε νερό και το αφήνουµε να κρυώσει στη
θερµοκρασία δωµατίου
2)Προσθέτουµε το λάδι σιγά-σιγά και ανακατεύουµε συνεχώς µέχρι
να οµογενοποιηθεί
3)Το βάζουµε σε φόρµα και το αφήνουµε να ωριµάσει
Γ) Θέλουµε να βγεί το σαπούνι µας από το καλούπι του στις (ηµεροµηνία) 18-5-2012
Λύκειo : Bάµου
Οµάδα: «Τα κορίτσια από το Βάµο»
Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Α) Τι χρειαζόµαστε αναλυτικά:
Υλικά:
1) 300g λάδι
2) 50g NaOH
3) 150g νερό απεσταγµένο
4) αιθέριο έλαιο
5) χρώµα ζαχαροπλαστικής
6) αποξηραµένα βότανα
Όργανα-συσκευές – διάφορα:
Ποτήρι ζέσεως 1L
Πλαστικό δοχείο ανάµιξης
Ποτήρι ζέσεως 250mL
ηλεκ. µάτι ή καµινέτο
2 Ποτήρια ζέσεως 100mL
υδροβολέας
Κατσαρόλα
Ζελατίνα
Ζυγό
Πετσέτα
κουτάλα ποδιά
γυάλινη ράβδο
Γυαλιά ασφαλείας
κουτάλι-σπάτουλα
πλαστικά γάντια
θερµόµετρο
Β) Τα βήµατα που θα ακολουθήσουµε είναι:
1) Φοράµε ποδιά, πλαστικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας.
2) Ζυγίζουµε το νερό ,το ΝαΟΗ και το λάδι.

• Βάζουµε το ποτήρι ζέσεως 1L πάνω στη ζυγαριά και µηδενίζουµε
την ένδειξη (άρα παίρνουµε το καθαρό βάρος χωρίς το απόβαρο).
Ζυγίζουµε 150g απεσταγµένο νερό.
• Βάζουµε ένα µικρότερο ποτήρι ζέσεως στο ζυγό, και µηδενίζουµε
την ένδειξη. Ζυγίζουµε προσεκτικά 50g NaOH.
• Βάζουµε µια κατσαρόλα στο ζυγό και µηδενίζουµε την ένδειξη.
Ζυγίζουµε 300g λάδι.
2) Φτιάχνουµε το διάλυµα καυστικού νατρίου.
Προσθέτουµε αργά- αργά το καυστικό νάτριο στην κανάτα µε το νερό.
Ανακατεύουµε µε γυάλινη ράβδο. Προσοχή να µην πιτσιλιστούµε:
Είναι καυστικό!
Προσοχή: Πάντα προσθέτουµε το καυστικό νάτριο στο νερό λίγο
- λίγο, προσέχοντας να µην εισπνέοµαι τα αέρια που αναδύονται.
Ποτέ το νερό στο καυστικό νάτριο!!! Εάν γίνει αυτό τότε θα έχουµε
έκρηξη!
3)Παρακολουθούµε τη θερµοκρασία του διαλύµατος ΝaOH.
Η διάλυση του NaOH στο νερό είναι εξώθερµο φαινόµενο. Με το
θερµόµετρο, µετράµε τη θερµοκρασία του διαλύµατος, η οποία είναι
γύρω στους 70oC. Περιµένουµε να κατέβει η θερµοκρασία και να
γίνει 38οC, ώστε να αναµίξουµε µε το λάδι.
4) Ζεσταίνουµε το λάδι.
Σε καµινέτο ζεσταίνουµε το λάδι, ώστε τη στιγµή της ανάµειξης µε
το δ/µα NaOH να έχουν ίδια θερµοκρασία, δηλ. 38oC. Μόλις τα δύο
υγρά αποκτήσουν την ίδια θερµοκρασία, γίνεται η ανάµειξη.
5) Προσθέτουµε το δ/µα NaOH στο λάδι.
Προσθέτουµε αργά-αργά το δ/µα ΝaOH στην κατσαρόλα µε το λάδι,
ανακατεύοντας συνεχώς. Αµέσως το λάδι θα χάσει τη διαύγειά του
και θα πάρει θολή χροιά. Αφού προσθέσουµε όλο το διάλυµα, αφήνουµε το δοχείο που το περιείχε και ετοιµαζόµαστε για την ανάδευση.
6) Ανακατεύουµε πλήρως τα συστατικά του µίγµατος.
Αφού ενώσουµε το καυστικό νάτριο µε το λάδι µας, η χηµική αντίδραση ξεκινά, οπότε εµείς πρέπει να αρχίσουµε την ανάδευση µε
σταθερό ρυθµό. Συνεχίζουµε, έως ότου το µίγµα οµογενοποιηθεί
πλήρως, οπότε πλησιάζουµε στη φάση δηµιουργίας ίχνους. Αυτή είναι η αρχή του το τελικού σταδίου που µε
τη χειροκίνητη

µέθοδο χρειάζεται ως και µια ώρα.
7) Προσθέτουµε αρωµατικά.
Μόλις το µίγµα οµογενοποιηθεί και πριν γίνει πολύ πηχτό προσθέτουµε 20 σταγόνες αιθέριο έλαιο.
8) Προσθέτουµε αποξηραµένα πέταλα
9) Προσθέτουµε χρώµα.
10) Χύνουµε το µίγµα στα καλούπια.
Έχουµε σχεδόν τελειώσει. Ήρθε η ώρα να γεµίσουµε τα καλούπια
µας. Φροντίζουµε το µίγµα να απλώνεται οµοιογενώς µέσα στο καλούπι και µε τη σπάτουλα εξοµαλύνουµε την επιφάνεια του µίγµατος
µέσα στο καλούπι. Χτυπάµε λίγο το καλούπι ώστε να φύγει ο αέρας
που ίσως έχει εγκλωβιστεί.
11) Αποθηκεύουµε το σαπούνι.
Η αποθήκευση γίνεται σε ζεστό και ασφαλές µέρος ώστε να αρχίσει
να ωριµάζει. Τοποθετούµε πρώτα µια ζελατίνα και µετά µια πετσέτα
γύρω από το καλούπι ώστε να το κρατάει ζεστό και να προχωράει η
σαπωνοποίηση σωστά.
12) Καθαρίζουµε τα εργαλεία .
Φυλάσσουµε τα υλικά µας και καθαρίζουµε τα διάφορα εργαλεία
µας, φορώντας ακόµα τα προστατευτικά γάντια και τα γυαλιά µας,
καθώς τα υπολείµµατα είναι καυστικά .
Γ) Θέλουµε να βγεί το σαπούνι µας από το καλούπι του περίπου 48
ώρες µετά την παρασκευή του.
Δ) Επιθυµούµε οι συνθήκες αποθήκευσης των δειγµάτων µας να
είναι οι εξής:
Α) Η ωρίµανση του σαπουνιού µας, πρέπει να γίνει σε στεγνό χώρο,
περίπου για 4 εβδοµάδες, αφήνοντας τον αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα. Σε αυτό το διάστηµα το σαπούνι σκληραίνει, χάνει υγρασία και
προχωράει η σαπωνοποίηση.
Β) Δεν πρέπει να αποθηκευτεί σε κρύο µέρος αλλά σε κανονική θερµοκρασία, ώστε να µην παρατηρηθεί υγρασία στην επιφάνεια του σαπουνιού.
Λύκειο: Εκκλησιαστικό Λύκειο
Οµάδα: «Οι Αρωµατικοί»
Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Α) Τι χρειαζόµαστε αναλυτικά:
Υλικά
1) λάδι ποσότητα 238g
2) ΝaΟΗ ποσότητα 75,5g
3) νερό απιονισµένο ποσότητα 204g
4) λάδι καρύδας 88g.
5) λάδι Σελίνου τσουνάτο 195g
6) βούτυρο του κακάο 14 g
7) φύκια, ποσότητα κατ’ εκτίµηση.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Όργανα-συσκευές – διάφορα:
α) Ζυγός
β) Θερµόµετρο
γ) µπρίκι
δ) πλαστικό Δοχείο.
ε) καλούπια
στ)κουτί για τα καλούπια
ζ) µεµβράνη διαφανής τροφίµων
η) φύλλο πλαστικού
θ) χαρτόνι
ι) πετσέτα.
Β) Τα βήµατα που θα ακολουθήσουµε είναι:
1) Ζύγιση νερού
2) Ζύγιση ΝαΟΗ
3)Ζύγιση στερεών λιπαρών υλών
4)Ζύγιση υγρών λιπαρών υλών
5) Διάλυση ΝαΟΗ
6)Θέρµανση λιπαρών υλών µε ανάδευση για λιώσιµο των στερεών
7)Προσθήκη του διαλύµατος ΝαΟΗ στο µείγµα των λιπαρών σε µέτρια Θερµοκρασία ( 40-60ο C)
8)Ανάδευση
9) Προσθήκη φυκιών
10) Συνέχιση Ανάδευσης
11) Τοποθέτηση στα καλούπια.
12) Σκέπασµα µε µεµβράνη, χαρτόνι ,φύλλο πλαστικού, πετσέτα.
Γ) Θέλουµε: µετά από µια εβδοµάδα να αφαιρεθεί η µεµβράνη και
να βγεί το σαπούνι µας από το καλούπι του µετά από 20 µέρες.
Δ) Επιθυµούµε οι συνθήκες αποθήκευσης των δειγµάτων µας να
είναι οι εξής:
α) να τοποθετηθούν αντιστραµµένα σε χαρτόνι και να καλυφτούν µε
χαρτί κουζίνας.
β)αποθήκευση σε σκιερό µέρος, αεριζόµενο και κατά προτίµηση το
δυνατό σε δροσερό µέρος
Λύκειο: ΓΕΛ Παλαιόχωρας
Οµάδα: «Επιχείρηση καθαρά χέρια»
Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Α) Τι χρειαζόµαστε αναλυτικά:
Υλικά
1) λάδι ποσότητα 300 g
2) ΝαΟΗ ποσότητα 38,55 g
3) νερό ποσότητα 94,68 g
4) κακάο
5) κανέλλα
6) ξύσµα πορτοκαλιού
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Όργανα-συσκευές – διάφορα:
α) ηλεκτρονικός ζυγός
β) ποτήρια ζέσεως µεγάλα
γ) µεταλλικό δοχείο ψύξης
δ) πλαστικά κουτάλια
ε) γυάλινες ράβδοι
στ) υδροβολέας µε απεστ. νερό
ζ) θερµόµετρα
η) ξύλινοι αναδευτήρες
θ) καλούπια µε λαδόκολλα
ι) βαζελίνη
Β) Τα βήµατα που θα ακολουθήσουµε είναι:
1) Ζυγίζω το NaOH (38,55 g)
2) Ζυγίζω το νερό (94,68 g)
3) Αναµειγνύω µε προσοχή
4) Κρυώνω – θερµοµετρώ
5) Ζυγίζω το λάδι (300 g)
6) Θερµοµετρώ λάδι και µείγµα νερού-NaOH
7) Όταν αποκτήσουν την ίδια θερµοκρασία (<40 οC) προσθέτω σταδιακά σε µικρές ποσότητες τα µείγµα NaOH-νερού στο λάδι
8) Αναδεύω µέχρι να αφήνει γραµµή (ίχνος)
9) Προσθέτω τα υπόλοιπα υλικά ( κανέλλα, κακάο, ξύσµα πορτοκαλιού)
10) Τοποθετώ στα καλούπια
Γ) Θέλουµε να βγεί το σαπούνι µας από το καλούπι του στις (ηµεροµηνία) 16-5-2012 (έπειτα από τέσσερα 24ωρα)
Δ) Επιθυµούµε οι συνθήκες αποθήκευσης των δειγµάτων µας να
είναι οι εξής:
α) Πάνω σε εφηµερίδες, κόλλες Α4 ή λαδόκολλες
β) Σε σκιερό µέρος σκεπασµένα µε εφηµερίδες, κόλλες Α4 ή λαδόκολλες
γ) Σε µέρος που αερίζεται αρκετά, ξηρό και δροσερό
Ε) ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Πιθανόν να χρειαστεί να κοπεί στη µέση η κάθε µία από τις δύο ράβδους όταν βγουν από το καλούπι.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διερεύνηση των εκτός προδιαγραφών
αποτελεσµάτων από τις ποσοτικές
χηµικές αναλύσεις
Πρόσφατα, η Διεθνής ΄Ενωση Καθαρής και Εφαρµοσµένης Χηµείας (International Union of Pure and
Applied Chemistry, IUPAC) και η Συνεργασία για τη Διεθνή Ιχνηλασιµότητα στην Αναλυτική Χηµεία
(Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry, CITAC) εξέδωσαν από κοινού έκθεση για την εφαρµογή των αρχών της µετρολογίας στη διερεύνηση των αποτελεσµάτων των ποσοτικών χηµικών αναλύσεων, όταν αυτά είναι εκτός προδιαγραφών (out of specification results, OOS).
Ως προδιαγραφή (specification) ενός προϊόντος ορίζεται το σύνολο των δοκιµών (tests), στις οποίες υποβάλλεται το προϊόν κατά
τον έλεγχο ποιότητας, µε αναφορά στις αναλυτικές µεθόδους που
ακολουθούνται για κάθε δοκιµή και στα αντίστοιχα όρια αποδοχής
(acceptance limits) των αποτελεσµάτων. Συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές σηµαίνει ότι «όταν το προϊόν ελέγχεται µε τις αναλυτικές
διαδικασίες που περιγράφονται στην προδιαγραφή, τα αποτελέσµατα
που λαµβάνονται είναι εντός των αποδεκτών ορίων». Οι προδιαγραφές είναι κρίσιµα χαρακτηριστικά ποιότητας, που προτείνονται και
αιτιολογούνται από τον παρασκευαστή του προϊόντος και εγκρίνονται
από τις ρυθµιστικές αρχές.
Στην οδηγία παρουσιάζονται παραδείγµατα για την πορεία που ακολουθείται, ώστε να ελεγχθεί η ορθότητα των αποτελεσµάτων από τις
ποσοτικές αναλύσεις της χηµικής σύστασης φαρµακευτικών ουσιών
και τροφίµων, στις περιπτώσεις που, όπως αναφέρθηκε, τα αποτελέσµατα των αναλύσεων είναι εκτός των αποδεκτών ορίων.
Σήµερα, η πλειονότητα των αναλυτικών χηµικών αλλά και των επιστηµόνων άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι εκτελούν χηµικές αναλύσεις, συνειδητοποιούν ότι η έννοια της αβεβαιότητας των µετρήσεων
είναι πολύ σηµαντική, εξαιτίας της ανάγκης της εξισορρόπησης του
κόστους των αναλύσεων σε σχέση µε τον κίνδυνο εµφάνισης προβλήµατος στην ποιότητα του προϊόντος.
Είναι λοιπόν απαραίτητο, όταν λαµβάνονται αποτελέσµατα αναλύσεων εκτός των προδιαγεγραµµένων ορίων, ο αναλυτής και ο υπεύθυνος του εργαστηρίου να είναι σε θέση να διακρίνουν επιτυχώς,
εάν τα αποτελέσµατα αυτά προέκυψαν πράγµατι από µεταβολές στη
σύνθεση του δείγµατος, γεγονός που αντανακλά στην ποιότητα του
προϊόντος, ή προέκυψαν από σφάλµατα στη δειγµατοληψία ή/και
στη µέτρηση, ενώ κατά τη στιγµή της ανάλυσης η σύσταση του δείγµατος εξακολουθούσε να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις.
Η εφαρµογή των κανόνων της µετρολογίας (η επικύρωση των µεθόδων, η ιχνηλασιµότητα των µετρήσεων και η εκτίµηση της αβεβαι-

ότητας) είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί διευκολύνει
την ερµηνεία των αποτελεσµάτων και επιβεβαιώνει την αξιοπιστία
τους οδηγώντας τον αναλυτή σε ασφαλές συµπέρασµα.
Πηγή
http://pac.iupac.org/publications/pac/pdf/2012/pdf/8409x1939.pdf

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Ν. Γραίκας
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ΑΡΘΡΑ

Από µια επισκόπηση του έργου του Ονορέ ντε Μπαλζάκ προκύπτει ότι ο µεγάλος αυτός λογοτέχνης γνώριζε τη
χηµεία του καιρού του, την οποία και έχει αποτυπώσει σε πολλά έργα του µε ποικίλους τρόπους. Στην παρούσα
µελέτη ανιχνεύονται µε σύντοµο σχολιασµό οι κυριότερες χηµικές αναφορές του, µε έµφαση σε έργα που διαθέτουν
ουσιώδες χηµικό, αλχηµικό και φιλοσοφικό περιεχόµενο.

Χηµεία και αλχηµεία στα έργα του Μπαλζάκ
Αναστάσιος Βάρβογλης / Οµότιµος καθηγητής Χηµείας του ΑΠΘ, anvar@chem.auth.gr
Πολλοί λογοτέχνες έχουν αντλήσει έµπνευση από τη χηµεία αποτυπώνοντας µε ποικίλους τρόπους χηµικά θέµατα στα έργα τους – µυθιστορήµατα, διηγήµατα, θεατρικά έργα και ποιήµατα [1]. Στον πεζό λόγο
αναµφισβήτητα τα πρωτεία ανήκουν στον Ονορέ ντε Μπαλζάκ, όπως
είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω εντρυφώντας στο επιβλητικό, και
από άποψη όγκου, σύνολο του έργου του, την Ανθρώπινη Κωµωδία. Ο
Μπαλζάκ (1799-1850) έζησε σε µια εποχή που η χηµεία γνώριζε µεγάλη
ανάπτυξη, ιδιαίτερα στη Γαλλία. Εκεί οι επίγονοι του Λαβουαζιέ έθεταν
τις βάσεις της νέας επιστήµης, απαλλαγµένης από αλχηµικά κατάλοιπα
και ανεδαφικές θεωρίες. Ο ερασιτεχνικός χαρακτήρας των ερευνητών
τώρα υποκαθίσταται από σταθερό επαγγελµατικό προσανατολισµό, ενώ
παράλληλα αναπτύσσεται η χηµική βιοµηχανία. Ο Αντόλφ Βιρτς, µε περισσή έπαρση, θα δήλωνε ότι η χηµεία είναι γαλλική υπόθεση.
Η πλούσια παραγωγή του Μπαλζάκ περιλαµβάνει 92 έργα [2], τα περισσότερα µυθιστορήµατα, και συντελέστηκε σε µια µόλις 20ετία (1828-1848). Σε
τουλάχιστον 26 από αυτά θα συναντήσουµε
χηµικές αναφορές κάθε είδους: για χηµικούς, εργαστήρια, όργανα, ουσίες, θεωρίες
και γνώµες, περιγραφές, παροµοιώσεις
και µεταφορές. Επιπροσθέτως, η χηµεία
και η αλχηµεία, εµφανίζονται σε αρκετές
περιστάσεις µε µανδύα διαισθητικού χαρακτήρα, φιλοσοφικές προεκτάσεις και
µια εµβάθυνση που µερικές φορές µας
εκπλήσσουν. Ας σηµειωθεί ότι ο Μπαλζάκ
είχε σπουδάσει νοµικά και η έφεσή του προς τη χηµεία, εκτός µιας έµφυτης κλίσης, µπορεί να αποδοθεί εν µέρει στη γενικότερη τάση πολλών µορφωµένων της εποχής του να επιδιώκουν την ενηµέρωσή τους
για τις προόδους των φυσικών επιστηµών – πράγµα εφικτό σχεδόν
καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, όταν µάλιστα κάποιοι ερασιτέχνες
µπορούσαν ακόµη να συµβάλλουν ως ερευνητές στην πρόοδο των επιστηµών γενικότερα. Δυστυχώς, όπως παρατήρησε ο φυσιολόγος Albert
Szent-Gyφrgyi, σήµερα η επιστήµη µε την προηγµένη και πολυσύνθετη
φύση της δεν είναι πια κοινή ιδιοκτησία όλων των ανθρώπων, αλλά
περιουσία των ειδικών επιστηµόνων.
Δεδοµένου ότι πρόσφατα τονίζεται η ανάγκη της διαθεµατικής αντιµετώπισης των επιστηµών, ιδίως για διδακτικούς σκοπούς, αξίζει να πά-

ρει κανείς µια γεύση της «χηµικής» διάστασης του έργου του Μπαλζάκ
που δεν έχει αντιµετωπιστεί συστηµατικά ούτε από τους χηµικούς ούτε
από τους φιλόλογους, µε εξαίρεση µια εργασία [3] που περιορίζεται στα
δύο «χηµικά» µυθιστορήµατα. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε αρχικά
µια σύντοµη παρουσίαση των Γάλλων χηµικών που εµφανίζονται σε
έργα του Μπαλζάκ. Κατόπιν θα εξετάσουµε ξεχωριστά πρώτα τα δύο
«χηµικά» µυθιστορήµατά του («Η αναζήτηση του απόλυτου» και «Το
δέρµα του όναγρου») και ύστερα τα «αλχηµικά» έργα (κυρίως την «Κατερίνα των Μεδίκων»), µε επιστέγασµα τα φιλοσοφικά «Σεραφίτα» και
«Λουί Λαµπέρ». Τέλος, θα αναφερθούµε συνοπτικά σε κάποια από τα
υπόλοιπα έργα όπου απαντούµε µεµονωµένα «θραύσµατα» χηµείας.
Επί τη ευκαιρία, οι άλλες φυσικές επιστήµες και τα µαθηµατικά – τόσο
αγαπητά στη Γαλλία – απουσιάζουν σχεδόν ολοκληρωτικά από τα κείµενα του Μπαλζάκ, µε εξαίρεση κάποιες αναφορές σε ορισµένους επιστήµονες. Τα περισσότερα από τα έργα που
θα παρουσιαστούν δεν έχουν µεταφραστεί
στα ελληνικά.

Η πλούσια παραγωγή του
Μπαλζάκ περιλαµβάνει
92 έργα, τα περισσότερα
µυθιστορήµατα, και
συντελέστηκε σε µια
µόλις 20ετία
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Γάλλοι χηµικοί και επιστήµονες
Εκτός από µυθοπλαστικούς χαρακτήρες,
πολλοί αυθεντικοί θεράποντες της χηµείας
εµφανίζονται συχνά στα έργα του Μπαλζάκ,
άλλοτε µε αρκετά σχόλια και άλλοτε µόνο
φευγαλέα. Είναι γεγονός ότι µετά τον Λαβουαζιέ εµφανίστηκαν στη Γαλλία πολλοί
αξιόλογοι χηµικοί «αποκλειστικής απασχόλησης», και µάλιστα «πολυθεσίτες», που προώθησαν σηµαντικά την
επιστήµη τους, σε µια εποχή που τα επιστηµονικά επιτεύγµατα ήταν
εύκολο να γίνουν κατανοητά από τον καθένα. Ενδεικτικά αναφέρονται
ο θεωρητικός Λουί-Ζοζέφ Γκε-Λισάκ, από τους πρωτεργάτες της φυσικοχηµείας, και ο τεχνολόγος Μισέλ Σεβρέλ, που διακρίθηκε στη µελέτη
των λιπαρών υλών και των χρωµάτων. Οι δύο αυτοί χηµικοί διετέλεσαν σύµβουλοι του Μπαλζάκ σε χηµικά θέµατα, όπως ο ίδιος αναφέρει
σε µια επιστολή του. Γάλλοι χηµικοί που αναφέρονται χωρίς σχόλια στα
έργα του Μπαλζάκ είναι οι Γκε-Λισάκ, Ρουέλ, Μπερτογιέ, Φουρκρουά,
Σαπτάλ, Νογιέ και Ντιβάλ. Κανείς χηµικός άλλης εθνικότητας δεν εµφανίζεται, αν και αναφέρονται περιστασιακά αλχηµιστές, όπως ο Παράκελσος, ο Μπέχερ, ο Σταλ, ο Αγρίππας, ο Βαν Χέλµοντ. Αρκετός χώρος

αφιερώνεται για τον Λαβουαζιέ και τον Βοκλέν.
Ο Αντουάν Λαβουαζιέ αναφέρεται συχνά στην «Αναζήτηση του απόλυτου», περισσότερο ως πνευµατικός πατέρας των µυηµένων, µε την
παράλειψη οποιασδήποτε αναφοράς του πραγµατικού, κυριολεκτικά
επαναστατικού, ρόλου του στην πρόοδο της χηµείας. Είναι πιθανό ότι
αυτή η υποβάθµιση του ρόλου του Λαβουαζιέ έγινε συνειδητά από
τον Μπαλζάκ µε σκοπό να επιτύχει τη σύνδεση της σύγχρονης χηµείας µε την αλχηµεία που εξασκούσε επάνω του µιαν αναµφισβήτητη
γοητεία. Το ίδιο ισχύει εξάλλου και για τις ψευδοεπιστήµες που ήταν
«της µόδας» στην εποχή του – τη φρενολογία και τη φυσιογνωµική.
Η άρνηση της συµβολής του Λαβουαζιέ κορυφώνεται µε την παρατήρηση ότι «εκείνη την εποχή ήταν γνωστότερος στην κοινωνία του
Παρισιού για τα πλούτη του παρά για τα επιτεύγµατά του στη χηµεία».
Στη συνέχεια πάντως παραδέχεται ότι, «αν και αργότερα ο µεγάλος
χηµικός εξαφάνισε τον πλούσιο άνθρωπο».
Ο Λουί Νικολά Βοκλέν (Vauquelin) σκιαγραφείται µε αρκετές λεπτοµέρειες και πολλούς επαίνους ως σύγχρονος χηµικός στο µυθιστόρηµα
«Η άνοδος και η πτώση του Σεζάρ Μπιροτό» (1837). Σηµειώνουµε ότι,
µεταξύ άλλων, ο Βοκλέν αποµόνωσε το χρώµιο και το βηρύλλιο, ενώ
ασχολήθηκε συστηµατικά µε την ανάλυση κάθε είδους προϊόντων δηµοσιεύοντας περί τις 360 εργασίες – µια πρωτοφανής παραγωγικότητα
που οφείλεται στην απαράµιλλη εργατικότητά του. Σε µια γαλλική έκδοση του παραπάνω µυθιστορήµατος, παρατίθενται δύο σελίδες από το
χειρόγραφο της ανακοίνωσης του Βοκλέν στην Ακαδηµία Επιστηµών,
όπου περιγράφει την ανάλυση των τριχών (Mιmoir sur les cheveux).
Προφανώς ο Μπαλζάκ είχε υπόψη του τα αποτελέσµατα που συµπεριέλαβε στο µυθιστόρηµα, καθώς «ο διάσηµος χηµικός» αναφέρεται αυτολεξεί στο κείµενό του: «Πρόκειται να αναγνώσω στην Ακαδηµία Επιστηµών µια µονογραφία σε αυτό το αντικείµενο. Οι τρίχες αποτελούνται
από µια µάλλον µεγάλη ποσότητα βλέννας, µια µικρή ποσότητα λευκού
ελαίου, άφθονο πρασινωπό έλαιο, σίδηρο, µερικά άτοµα οξειδίου του
µαγγανίου, λίγο φωσφορικό ασβέστιο, ελάχιστο ανθρακικό ασβέστιο,
λίγο οξείδιο του πυριτίου και άφθονο θείο. Οι διαφορετικές ποσότητες
αυτών των συστατικών προκαλούν τις διαφορές στο χρώµα των µαλλιών. Παραδείγµατος χάριν, τα κόκκινα µαλλιά περιέχουν περισσότερο
πρασινωπό έλαιο από τα άλλα». Στο ίδιο µυθιστόρηµα, όταν ο Βοκλέν
αρνείται αµοιβή για τις υπηρεσίες του, ο συνοµιλητής του Μπιροτό αναφωνεί: «Είστε σαν τον ήλιο, ρίχνετε φως και αυτοί που φωτίζετε δεν
µπορούν να σας προσφέρουν τίποτε». Ο ίδιος αναφερόµενος στον Βοκλέν επισηµαίνει ότι «αυτός ο άνθρωπος έχει πάνω µου ένα χηµικό
αποτέλεσµα. Η φωνή του θερµαίνει το στοµάχι µου και µάλιστα µου
προκαλεί έναν ελαφρό κωλικό».
Ειδική µνεία πρέπει να γίνει για τον Μπερνάρ Παλισί, που έζησε στον
16ο αιώνα και αναφέρεται συχνά στα έργα του Μπαλζάκ. Ο Παλισί ήταν
κατά βάση απλός τεχνίτης, αγγειοπλάστης και κεραµίστας, αλλά µε αξιόλογα καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα. Επιπροσθέτως, το ανήσυχο πνεύµα
του τον οδήγησε σε έρευνες γεωλογικών-χηµικών θεµάτων. Λέγεται ότι
κάποτε για να διατηρήσει τον φούρνο του ζεστό, στις προσπάθειές του
να τελειοποιήσει το σµάλτο, έκαψε όλο τον ξύλινο εξοπλισµό του σπιτι-

Ο Μπαλζάκ όπως τον απέδωσε
ο Ογκίστ Ροντέν.
ού του – έπιπλα,
κουφώµατα και πατώµατα. Στην «Αναζήτηση
του απόλυτου», ο Μπαλζάκ θεωρείται ότι δηµιούργησε τον κεντρικό
χαρακτήρα – χηµικό-αλχηµιστή – µε πρότυπο τον Παλισί. Σε ένα άλλο
έργο του («Λουί Λαµπέρ»), ο Παλισί περιγράφεται ως «ταπεινός τεχνίτης ψάχνοντας στο έδαφος να βρει ορυκτά για την επισµάλτωση των
κεραµικών», ο οποίος «διακήρυξε µε την αλάνθαστη διαίσθηση µιας
µεγαλοφυΐας, γεωλογικές πραγµατικότητες». Επίσης, στην «Κατερίνα
των Μεδίκων» ο αφηγητής αναφέρει ότι «Ο Παλισί µού είπε ότι τα µέταλλα ήταν αποτέλεσµα συµπίεσης και ότι η φωτιά που διαιρεί τα πάντα
επίσης ενώνει τα πάντα. Η φωτιά έχει τη δύναµη να συµπιέζει και να
διαχωρίζει».
Εκτός από χηµικοί, εµφανίζονται και αρκετοί άλλοι – κυρίως Γάλλοι
– επιστήµονες στα έργα του Μπαλζάκ, όπως ο φυσιοδίφης ντε Μπλενβίγ (Blainville), του οποίου µια πλήρης περιγραφή των τριχών δίνεται
στο έργο «Η άνοδος και η πτώση του Σεζάρ Μπιροτό». Με το όνοµα του
Αµβρόσιου Παρέ τιτλοφορείται ένα κεφάλαιο στην «Κατερίνα των Μεδίκων», όπου αναδεικνύεται η επαγγελµατική προσωπικότητα του επιφανούς αυτού γιατρού. Συχνά συναντούµε ακόµη τον γεωλόγο Κυβιέ, π.χ.
στο «Δέρµα του όναγρου», όπου ένας συζητητής αναρωτιέται: «Έχετε
ποτέ εκτοξευθεί στην απεραντοσύνη του χρόνου και του διαστήµατος
διαβάζοντας τις γεωλογικές εργασίες του Κυβιέ; […] Ο Κυβιέ δεν είναι
ο µεγάλος ποιητής της εποχής µας;» Κάποιοι άλλοι επιστήµονες απλώς
αναφέρονται παρεµπιπτόντως, όπως ο φυσικός Φρενέλ, ο µαθηµατικός
Λαπλάς, ο αστρονόµος Λαλάντ, ο φυσιοδίφης Μπυφόν και κάποιοι γιατροί (Μπορντέ, Dupuytren).
Από επιστήµονες άλλης εθνικότητας αναφέρονται οι Ιταλοί φυσικοί
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Βόλτα και Γκαλβάνι, ο επίσης
Ιταλός φυσιολόγος Λάζαρο Σπαλαντσάνι και ο
Ολλανδός εφευρέτης
του µικροσκοπίου
Λέβενχουκ. Τέλος,
δεν θα µπορούσε
να παραλειφθεί
και ο αρχαίος
κόσµος, από τον
οποίο αναφέρονται αρκετοί γνωστοί φιλόσοφοι.
«Η αναζήτηση του απόλυτου»
Γραµµένο το 1834, το εν λόγω
έργο πραγµατεύεται τις προσπάθειες
ενός πλούσιου ερασιτέχνη χηµικού, του Φλαµανδού Μπαλταζάρ Κλαές,
να κατανοήσει τα µυστικά της σύστασης της ύλης. Όπως πιστεύει, τα 53
ήδη γνωστά χηµικά στοιχεία πρέπει να «έχουν κοινή αρχή, τροποποιηµένη πολύ παλιά από κάποια δύναµη τώρα εκλιπούσα, που όµως η
ανθρώπινη µεγαλοφυΐα οφείλει να επαναφέρει στη ζωή. Τότε, υποθέτοντας προς στιγµή ότι η δραστηριότητα αυτής της δύναµης επανέρχεται,
θα είχαµε µια ενιαία χηµεία» [4]. Ο Κλαές αναζητεί λοιπόν την πρωταρχική ουσία της οποίας οι πολλαπλές µετατροπές συνιστούν τα στοιχεία,
το «απόλυτο» του τίτλου του βιβλίου. Το «απόλυτο» θυµίζει την υπόθεση
Πράουτ (1815), σύµφωνα µε την οποία όλα τα στοιχεία είναι παράγωγα
του υδρογόνου, αλλά είναι αµφίβολο αν ο Μπαλζάκ το γνώριζε καθώς
αγνοεί επιδεικτικά οτιδήποτε αγγλικό.
Στο έργο, καταλύτης για την έναρξη των ερευνών του Κλαές είναι οι
παροτρύνσεις ενός Πολωνού ευγενούς που φιλοξενεί, ερασιτέχνη
χηµικού. Στη συζήτησή τους ο Πολωνός υποπτεύεται ότι ο Κλαές
γνωρίζει χηµεία, όταν ο οικοδεσπότης του παραγγέλλει τσάι µε κύβους ζάχαρης (για να δείξει ότι δεν είναι νοθευµένη). Μεταξύ άλλων,
στην κουβέντα τους αναφέρεται στην ισοµέρεια: «Το αραβικό κόµµι,
η ζάχαρη και το άµυλο όταν µετατραπούν σε σκόνη δίνουν την ίδια
απολύτως όµοια ουσία κατά την ανάλυση. Η ισοτιµία αυτών των τριών
ουσιών, τόσο διαφορετικών σε εµφάνιση, µε οδήγησε στη σκέψη ότι
όλα τα προϊόντα της φύσης πρέπει να έχουν µια κοινή αρχή. Οι έρευνες της σύγχρονης χηµείας αποδεικνύουν την αλήθεια αυτού του νόµου στο µεγαλύτερο τµήµα των φυσικών πραγµάτων.» Βασιζόµενος
σε τέτοιες ιδέες, ο Κλαές θα επιχειρήσει να ανακαλύψει το «απόλυτο»,
ένα είδος πρωταρχικής ύλης από την οποία θα µπορεί να παραχθεί
οποιαδήποτε ουσία.
Με σηµαντική δαπάνη, ο Κλαές οργανώνει ένα καλά εξοπλισµένο σύγχρονο εργαστήριο που περιλαµβάνει διάταξη υψηλού κενού για την
εξαέρωση µετάλλων και όργανα για τη διεξαγωγή ηλεκτροχηµικών και
φωτοχηµικών πειραµάτων. Το εργαστήριο ήταν γι’ αυτόν «ό,τι είναι για
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τον κόσµο ένα γραφείο λαχείων, η οργανωµένη ελπίδα». Τέτοια µέσα
θα του επέτρεπαν να συνθέτει οτιδήποτε επιθυµεί, αρκεί να έβρισκε το
«απόλυτο», µε αναλυτικές αρχικά και συνθετικές ακολούθως διεργασίες. Στις έρευνές του έχει και ένα βοηθό που συµµερίζεται τις ιδέες του
και τον ενθαρρύνει να συνεχίζει τις προσπάθειες, εξασκώντας όµως
επάνω κακή επίδραση.
Οι έρευνες απορροφούν τόσο τον Κλαές ώστε γίνεται µονόχνωτος και
αντικοινωνικός. Σε µια συζήτηση µε τη σύζυγό του που ανησυχεί για
τη συµπεριφορά του, ο Κλαές τής παραθέτει την πρόοδο των ερευνών
του: «Έχω ήδη συνδυάσει το χλώριο µε το άζωτο, αποσύνθεσα πολλές ουσίες που ως τώρα θεωρούνταν απλές, ανακάλυψα νέα µέταλλα. Αποσύνθεσα ακόµα και τα δάκρυα που περιέχουν λίγο φωσφορικό
ασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, βλεννίνη και νερό». Εντύπωση προκαλεί η
προσπάθειά του να αποσυνθέσει και το άζωτο, µε την πεποίθηση ότι έτσι
θα διευκολυνθούν οι έρευνές του [5]. Στο τέλος της συζήτησης ο Κλαές
πείθεται να εγκαταλείψει τα πειράµατά του εξορκίζοντας τη χηµεία. Ο διάλογος των συζύγων καταλήγει στη δραµατική αποστροφή του: «Θέλω
να καταστρέψω το εργαστήριο και να αλυσοδέσω την Επιστήµη. Ας γίνει
έτσι, ας πάει στο διάβολο η Χηµεία!»
Ωστόσο η περιουσία του κοντεύει να εξανεµιστεί, γι’ αυτό ο Κλαές προκειµένου να βελτιώσει τα οικονοµικά του επιχειρεί να παρασκευάσει
διαµάντια. Η προσέγγισή του βασίζεται στην κρυστάλλωση του άνθρακα από διάλυµα διθειάνθρακα υπό την επίδραση βολταϊκής στήλης, σε
µια περίπλοκη διάταξη µε τη συνδροµή και του ηλιακού φωτός. Παρά
τις αποτυχίες, δεν αποθαρρύνεται δεδοµένου ότι «Η ανάπαυση και ο
χρόνος είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την κρυστάλλωση». Είναι γεγονός ότι εδώ και αρκετό καιρό ο Ντέιβι είχε αποδείξει πως το
διαµάντι είναι καθαρός άνθρακας, όταν πραγµατοποίησε την καύση
ενός διαµαντιού χρησιµοποιώντας το ηλιακό φως µε τη βοήθεια ενός
ισχυρού συγκλίνοντα φακού. Κατά συνέπεια, ο ακάθαρτος άνθρακας
έπρεπε «απλώς» να µετατραπεί σε καθαρό.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις για τις καύσεις, όπως τις εκθέτει
ο Πολωνός που εµφανίζεται στη αρχή του µυθιστορήµατος: «Όλη η ζωή
συνεπάγεται καύσεις. […] Στον άνθρωπο που αντιπροσωπεύει την ύψιστη νοηµοσύνη, […] οι καύσεις συµβαίνουν στον ανώτατο βαθµό και τα
ισχυρά αποτελέσµατά τους φαίνονται σε κάποιο βαθµό στα φωσφορικά, θειικά και ανθρακικά άλατα που το ανθρώπινο σώµα αποκαλύπτει
κατά την ανάλυση. […] Κατά την κρίση µου, ο εγκέφαλος ενός ηλίθιου
περιέχει πολύ λίγο φωσφόρο ή άλλα ηλεκτροµαγνητικά προϊόντα, ενώ
ενός τρελού περιέχει υπερβολικά πολύ. Ο εγκέφαλος ενός κανονικού
ανθρώπου περιέχει λίγο, ενώ σε µια µεγαλοφυΐα είναι κορεσµένος στον
απαιτούµενο βαθµό».
«Το δέρµα του όναγρου» (ή «Το µαγικό δέρµα»)
Το µυθιστόρηµα είναι λίγο προγενέστερο του προηγούµενου (1831) και
το χηµικό ενδιαφέρον του επικεντρώνεται σε έναν πανεπιστηµιακό καθηγητή που ως φαίνεται δηµιουργήθηκε µε πρότυπο τον βαρόνο Τενάρ
– επιφανή χηµικό της εποχής του. Στα φώτα του καθηγητή καταφεύγει ο
κάτοχος του µαγικού δέρµατος επιθυµώντας την καταστροφή του, επει-

δή το δέρµα έχει την ιδιότητα να εκπληρώνει τις εκάστοτε επιθυµίες του
κατόχου του µε παράλληλη συρρίκνωση. όταν φτάσει στο τελικό στάδιο,
θα σηµάνει τον θάνατο του κατόχου του.
Ο κάτοχος επισκέπτεται αρχικά ένα βιολόγο και ένα φυσικό, προτού καταφύγει στον χηµικό (ενδεικτικό της ανεξαρτησίας της χηµείας), χωρίς
επιτυχία. Ό φυσικός επισκέπτεται τον χηµικό καταφεύγοντας στα φώτα
του και στην ερώτησή του πώς πάει η χηµεία εισπράττει την απάντηση:
«Κοιµάται. Δεν υπάρχει τίποτε νέο. Εντούτοις η Ακαδηµία αναγνώρισε
την ύπαρξη της σαλικίνης. Αλλά η σαλικίνη, η ασπαραγίνη, η βοκλίνη,
η διγιταλίνη δεν είναι ανακαλύψεις». Ο φυσικός ειρωνεύεται τον συνάδελφό του: «Επειδή δεν µπορείτε να εφεύρετε πράγµατα, φαίνεται ότι
αρκείστε στην επινόηση ονοµάτων. Αν κατάφερνες να αποµονώσεις
κάποια αρχή, θα την ονόµαζα εκ των προτέρων διαβολίνη». Ο χηµικός
θα δοκιµάσει διάφορα καυστικά αντιδραστήρια, µεταξύ των οποίων και
το ανύπαρκτο χλωρίδιο του αζώτου, καθώς και ηλεκτρικές εκκενώσεις,
χωρίς το δέρµα να πάθει τίποτα. Τελικά θα γίνει η καταγγελία, ότι «Το
σύµπαν είναι µια µηχανή και η χηµεία το
έργο ενός δαίµονα που καταστρέφει τα πάντα», ενώ σε κάποιο άλλο σηµείο υπάρχει
η παρατήρηση ότι, «Για τη χηµεία – αυτή τη
διαβολική ενασχόληση µε την αποσύνθεση
όλων των πραγµάτων – ο κόσµος είναι ένα
αέριο προικισµένο µε τη δύναµη της κίνησης».
Έχει προηγηθεί σε κάποια συζήτηση µια
απόπειρα προσέγγισης των σχέσεων
ύλης-πνεύµατος, όπως διαφαίνεται στην
παρακάτω παρατήρηση: «Μήπως τα τροµερά δηλητήρια που σχηµατίζονται στην
ψυχή µε γρήγορη συµπύκνωση όλων των
ενεργειών της, των απολαύσεών της, ή των
ιδεών δε µοιάζουν µε τη σύγχρονη χηµεία
που στην ιδιοτροπία της επαναλαµβάνει την
πράξη της δηµιουργίας µε κάποιο αέριο;
Πολλοί άνθρωποι δεν πεθαίνουν υπό το
σοκ της ξαφνικής εκτόνωσης κάποιου ηθικού οξέος από µέσα τους;»
Εδώ εµφανίζεται για πρώτη φορά η άποψη για τον ρόλο του φωσφόρου
στις εγκεφαλικές λειτουργίες που αναπτύχθηκε εκτενέστερα στο προηγούµενο έργο, µε την παρατήρηση: «Γνωρίζετε ότι µια δόση φωσφόρου
περισσότερη ή λιγότερη καθιστά τον άνθρωπο µεγαλοφυΐα ή απατεώνα, πνευµατώδη ή ηλίθιο, ευσεβή ή εγκληµατία;» Ας σηµειώσουµε ότι
ο µύθος της σχέσης φωσφόρου-εγκεφαλικών λειτουργιών παρέµεινε
ενεργός για πολλές ακόµη δεκαετίες.

κό µαγνητισµό αφετέρου. Στο µυθιστόρηµα «Ο εξάδελφος Πονς» συναντούµε µια µικρή πραγµατεία επί του θέµατος.
«Οι απόκρυφες επιστήµες, όπως πολλά φυσικά φαινόµενα, προσπερνιούνται από τους ορθολογιστές ή τους υλιστές φιλοσόφους, δηλαδή
εκείνους που πιστεύουν µόνο σε ορατά και απτά γεγονότα, στα αποτελέσµατα που δίνουν ο αποστακτήρας του χηµικού και ο ζυγός των
σύγχρονων φυσικών επιστηµών. Οι απόκρυφες επιστήµες υπάρχουν
ακόµη, αλλά δεν σηµειώνουν πρόοδο επειδή οι µεγαλύτεροι διανοητές
δύο αιώνων εγκατέλειψαν το πεδίο. Τόσα πολλά αποδεδειγµένα γεγονότα ανακαλύφθηκαν από τις απόκρυφες επιστήµες, ώστε µια µέρα
θα έχουµε καθηγητές των απόκρυφων επιστηµών, όπως έχουµε ήδη
καθηγητές χηµείας και αστρονοµίας. […] Η Ασία υπήρξε διαχρονικά
η κοιτίδα των ηρώων των απόκρυφων επιστηµών. Τέτοια πρόσωπα,
όταν επανέλθουν στην κανονική τους κατάσταση, είναι συνήθως όπως
ήταν προηγουµένως. Εκπληρώνουν κατά κάποιο τρόπο τις χηµικές και
φυσικές λειτουργίες των σωµάτων που άγουν τον ηλεκτρισµό: κατά
καιρούς αδρανή µέταλλα, σε άλλες περιστάσεις αγωγοί που περιέχουν ένα µυστηριώδες ρεύµα».
Ειδικά για την αλχηµεία γίνεται πολύς λόγος στο ιστορικό µυθιστόρηµα «Η Κατερίνα
των Μεδίκων» που εκτυλίσσεται κατά τον
16ο αιώνα, σε µια ταραγµένη περίοδο της
γαλλικής ιστορίας, όταν η αντιπαράθεση
καθολικών και µεταρρυθµιστών έφτασε
στην αποκορύφωσή της. Σε ένα κεφάλαιο
του βιβλίου, µε τίτλο Οι Αλχηµιστές, πρωταγωνιστεί ο Ιταλός αλχηµιστής Λορέντσο
Ρουτζέρο (πρόσωπο µη υπαρκτό) που έχει
προσλάβει στην υπηρεσία της η Κατερίνα
των Μεδίκων, βασίλισσα της Γαλλίας. Ο
Ρουτζέρο εκθέτει στο βασιλιά δια µακρών
τις απόψεις του και γενικότερα τον στόχο
των προσπαθειών των αλχηµιστών. Σε
αντίθεση µε την ωφελιµιστική αναζήτηση
του µυστικού µεταστοιχείωσης των κοινών
µετάλλων σε χρυσό, ο Ρουτζέρο εξηγεί τους ανώτερους στόχους των
αλχηµιστών, το µέγα έργο, όπου η παρασκευή χρυσού δεν είναι στόχος
αλλά παρεπόµενο.
«Στα µέταλλα όπως στα ανθρώπινα όντα, στα φυτά όπως στους ανθρώπους, η ζωή αρχίζει µε ένα ανεπαίσθητο έµβρυο που αναπτύσσεται.
Υπάρχει µια πρωτογενής αρχή, ας την συλλάβουµε στο σηµείο που
αρχίζει να επενεργεί στον εαυτό της, ενόσω είναι µια µονάδα, προτού
λάβει οριστική µορφή, µια αιτία προτού γίνει αποτέλεσµα. Πρέπει να τη
δούµε αποµονωµένη, χωρίς µορφή, υποκείµενη σε ένδυση προς κάθε
εξωτερική µορφή που θα βλέπουµε να παίρνει. Όταν έλθουµε πρόσωπο µε πρόσωπο µε αυτό το ατοµικό σωµατίδιο, όταν συλλάβουµε την
κίνησή του ακριβώς τη στιγµή που αρχίζει, τότε θα γνωρίζουµε το νόµο.
Έκτοτε θα είµαστε οι κύριοι της ζωής επιβάλλοντας σ’ αυτή την αρχή τη

Ο Μπαλζάκ διακατέχεται
από µια έλξη προς τις
απόκρυφες επιστήµες,
γνωστές σήµερα και
ως ψευδοεπιστήµες
– τις παλιότερες,
αλχηµεία και αστρολογία
αφενός, και τις
νεότερες – φρενολογία,
φυσιογνωµική, ζωικό
µαγνητισµό αφετέρου.

Αλχηµεία - «Η Κατερίνα των Μεδίκων»
Ο Μπαλζάκ διακατέχεται από µια έλξη προς τις απόκρυφες επιστήµες,
γνωστές σήµερα και ως ψευδοεπιστήµες – τις παλιότερες, αλχηµεία και
αστρολογία αφενός, και τις νεότερες – φρενολογία, φυσιογνωµική, ζωι-
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µορφή που επιλέγουµε – τον χρυσό για να κερδίσουµε τον κόσµο και τη
δύναµη να ζούµε επί αιώνες απολαµβάνοντας τη ζωή.» Πότε άραγε θα
γίνει κάτι τέτοιο; Την απάντηση δίνει υπό µορφή ερώτησης ένας άλλος
χαρακτήρας του µυθιστορήµατος, σε άλλη περίσταση αλλά µε διαχρονική εγκυρότητα: «Τι είναι πενήντα γενιές για τη µελέτη των µυστηρίων
της ζωής;»
Συνεχίζοντας την «απολογία» του, ο Ρουτζέρο παρατηρεί:
«Έχουµε στην καρδιά µας την ευηµερία της φυλής. Αποτύχαµε αλλά
ζούµε ξανά στους διαδόχους µας. Κατά τη διάρκεια της ύπαρξής µας
ανακαλύπτουµε µυστικά µε τα οποία προικίζουµε τις φυσικές επιστήµες
και τις µηχανικές τέχνες. Από τους φούρνους µας λάµπουν φώτα που
φωτίζουν βιοµηχανικές επιχειρήσεις, και τις τελειοποιούν. Η πυρίτιδα
προήλθε από τους αποστακτήρες µας. Ακολουθούµε πάντα το ανεπαίσθητο µόριο που ακόµη διαφεύγει από τα µάτια µας. Αλλά σύντοµα θα
κατασκευάσουµε µάτια ισχυρότερα από αυτά που µας έδωσε η Φύση.
Θα επιτύχουµε να δούµε το πρωταρχικό άτοµο, το σωµατιδιακό στοιχείο
που µε συνέπεια αναζητούν οι σοφοί όλων των εποχών που προηγήθηκαν από µας στην ένδοξη αναζήτηση.» Σε ένα άλλο σηµείο θα πει:
«Ευρισκόµενος στα όρια που µας διαχωρίζουν από τη γνώση των υλικών πραγµάτων, υποµονητικός παρατηρητής των ατόµων, καταστρέφω
µορφές, διαλύω τους δεσµούς των συνδυασµών. Μιµούµαι τον θάνατο,
ώστε να µάθω πώς να µιµούµαι τη ζωή».
Σχετικά µε την ψυχή, ο Ρουτζέρο υποστηρίζει: «Πιστεύω στις µεταβολές
της ύλης που βλέπω και όχι στην πιθανή αιωνιότητα της ψυχής που δεν
βλέπω. Δεν αναγνωρίζω τον κόσµο της ψυχής. Αν υπήρχε ένας τέτοιος κόσµος, οι ουσίες των οποίων η µεγαλοπρεπής σύζευξη παράγει το
σώµα σας, δεν θα µετατρέπονταν µετά θάνατον η κάθε µια στο στοιχείο
της, το νερό σε νερό, το πυρ σε πυρ, το µέταλλο σε µέταλλο, ακριβώς
όπως τα στοιχεία του άνθρακά µου, όταν καούν, επιστρέφουν στα αρχέγονα µόριά τους. Αν πιστεύετε ότι ορισµένο τµήµα µας επιβιώνει, εµείς
δεν επιβιώνουµε, εφόσον όλα όσα σχηµατίζουν την πραγµατική ύπαρξή
µας καταστρέφονται».
Για το ρόλο του Θεού πιστεύει ότι: «Με το να αρνούµαστε την άµεση
δράση του Θεού στον κόσµο δεν σηµαίνει ότι αρνούµαστε τον Θεό. Τοποθετούµε τον Δηµιουργό των πάντων πολύ υψηλότερα από τη σφαίρα όπου οι θρησκείες τον έχουν υποβαθµίσει. Πιστεύω ότι η γη ανήκει
στον άνθρωπο. είναι ο κύριός της, και δικαιούται να χρησιµοποιεί όλες
τις δυνάµεις και τις ουσίες. Ο άνθρωπος δεν είναι δηµιούργηµα προερχόµενο από το χέρι του Θεού, αλλά η εξέλιξη µιας αρχής που εκπέµφθηκε στην απεραντοσύνη του αιθέρα, από την οποία παρήχθησαν
εκατοµµύρια πλάσµατα – διαφορετικά όντα σε διαφορετικούς κόσµους,
επειδή οι συνθήκες που περιτριγυρίζουν τη ζωή ποικίλλουν. Το λεπτό
στοιχείο που αποκαλούµε ζωή αρχίζει πέραν του ορατού κόσµου. Η δηµιουργία διαιρεί αυτή την αρχή σύµφωνα µε τα κέντρα στα οποία ρέει.
Όλα τα όντα, ακόµη και τα κατώτερα, την µοιράζονται παίρνοντας όση
µπορούνε µε δικό τους κίνδυνο. Αν ο άνθρωπος, το τελειότερο ζώο του
πλανήτη, έφερε εντός του ένα τµήµα του θείου, δε θα πέθαινε, εντούτοις
πεθαίνει. Για να λύσει αυτή τη δυσκολία, ο Σωκράτης και η σχολή του
εφεύραν την Ψυχή».
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Σε σχέση µε µια διαφαινόµενη πολιτική συµµαχία, εξάλλου, υποστηρίζεται ότι, «Ακριβώς όπως στη χηµεία ανταγωνιστικές ουσίες αποχωρίζονται µε το πρώτο χτύπηµα που διαταράσσει την επιβαλλόµενη ένωσή
τους, έτσι στην πολιτική η συµµαχία αντιτιθέµενων συµφερόντων ποτέ
δεν έχει διάρκεια».
Σε ένα κεφάλαιο του βιβλίου που τιτλοφορείται Τοξικολογία, ο Μπαλζάκ
πραγµατεύεται το θέµα των δηλητηρίων, µε επίκεντρο την Ιταλία – «Το
λίκνο της σύγχρονης επιστήµης» – όπου «οι δηλητηριάσεις είχαν
φτάσει σε τελειότητα άγνωστη στη σύγχρονη χηµεία [6]».
Τον Μπαλζάκ απασχόλησε το θέµα της αθανασίας
και στο διήγηµά του «Το ελιξήριο της ζωής»,
µε πρωταγωνιστή τον Δον Ζουάν. Εδώ
παρακολουθούµε, πώς όταν πέθανε ο
γιος του προσπάθησε να τον αναστήσει αλείφοντας το κορµί του
µε ένα µαγικό υγρό που κατείχε
αρχικά ο παππούς του. Η διαδικασία άρχισε µε επιτυχία
στο κεφάλι που όχι µόνο
ζωντάνεψε αλλά και από
γεροντικό έγινε νεανικό,
όµως δεν πρόλαβε να
ολοκληρωθεί, επειδή
µόλις αλείφθηκε το
χέρι, αυτό ζωντάνεψε
και άρπαξε τον γιο από
το λαιµό µε αποτέλεσµα να τροµάξει και να
του πέσει από το χέρι το
φιαλίδιο, να σπάσει και
το µαγικό υγρό να χαθεί.
Στη συνέχεια περιγράφεται
πώς η εκκλησία επωφελήθηκε από τη µερική νεκρανάσταση καθώς ο ηµιθανής Δον
Ζουάν έµελλε να εκτεθεί σε προσκύνηµα µε προοπτική αργότερα την
αγιοποίησή του.
Σε ένα άλλο, πιο δηµοφιλές µυθιστόρηµα,
τον «Εξάδελφο Πονς», υπάρχει µια µικρή πραγµατεία για τις απόκρυφες επιστήµες, γενικότερα, από
την οποία ανθολογούνται τα παρακάτω αποσπάσµατα: «Οι
ελεύθεροι διανοητές ή οι υλιστές φιλόσοφοι, δηλαδή όσοι πιστεύουν µόνο σε ορατά και απτά γεγονότα, στα αποτελέσµατα που δίνει ο
αποστακτήρας των χηµικών και ο ζυγός της σύγχρονης φυσικής επιστήµης, αντιπαρέρχονται τις απόκρυφες επιστήµες, όπως πολλά φυσικά φαινόµενα. […] Οι απόκρυφες επιστήµες υπάρχουν ακόµη, αλλά
δεν σηµειώνουν πρόοδο επειδή οι µεγαλύτεροι διανοητές δύο αιώνων εγκατέλειψαν το πεδίο. […] Τόσο πολλά αποδεδειγµένα γεγονότα

ανακαλύφθηκαν από τις απόκρυφες επιστήµες, ώστε κάποια µέρα θα
έχουµε καθηγητές απόκρυφης επιστήµης, όπως έχουµε ήδη καθηγητές χηµείας και αστρονοµίας. […] Πράγµατι, η Ασία από χρόνια υπήρξε
η πατρίδα ηρώων της απόκρυφης επιστήµης. Τέτοια πρόσωπα, όταν
επανέρχονται στην κανονική τους κατάσταση, είναι συνήθως ακριβώς
όπως ήταν προηγουµένως. Κατά κάποιο τρόπο, εκπληρώνουν τις χηµικές και φυσικές λειτουργίες των σωµάτων που άγουν τον ηλεκτρισµό.
κατά καιρούς είναι αδρανή µέταλλα, ενώ άλλοτε ένας δίαυλος γεµάτος µε ένα µυστηριώδες ρεύµα».
«Η Σεραφίτα»
Η «Σεραφίτα» (1835) είναι το κατ’ εξοχήν
φιλοσοφικό µυθιστόρηµα του Μπαλζάκ. Εκτυλίσσεται στη Νορβηγία,
µε κεντρικό χαρακτήρα του
έργου, που θυµίζει θεατρικό
λόγω των συνεχών διαλόγων, τη Σεραφίτα – µια
µυστηριώδη και θελκτική κοπέλα (που συνάµα εµφανίζεται και ως
άντρας, Σεραφίτους).
Οι διάλογοι διανθίζονται από όµορφες
περιγραφές και φιλοσοφικά σχόλια, ενώ
απουσιάζει παντελώς
κάποια πλοκή. Η Σεραφίτα απορρίπτει την
αγάπη αυτών που την
αγαπούν µε το σκεπτικό
ότι δεν την ικανοποιούν
οι γήινες απολαύσεις και
προτιµά τις ουράνιες, σε
Ο πίνακας του ζεύγους Λαβουαζιέ,
τρόπο που ο συνοµιλητής της
του Ζακ-Λουί Νταβίντ.
Γουίλφριντ – που την αγαπά και
ταυτόχρονα τη µισεί – αναρωτιέται
µήπως «δεν είναι απλώς κάποιο πλάσµα αλλά µια ολόκληρη δηµιουργία».
Οι σχέσεις σώµατος-ψυχής έχουν κυρίαρχη
θέση και η Σεραφίτα επισηµαίνει το σοκ της συνένωσής τους. «Αυτή η συνένωσή τους γίνεται µε σπασµούς,
εκρήξεις και βάσανα, ορατά ανάλογα των οποίων συναντούµε στη
χηµεία, όταν διαχωρίζονται δύο ανταγωνιστικές ουσίες που η επιστήµη
τις είχε συνενώσει.» Σε κάποιο σηµείο ο Γουίλφριντ διερωτάται για τις
«µαγείες, αυτές τις εκπληκτικές δράσεις που λαµβάνουν χώρα ανάµεσα
σε δύο µεµβράνες του εγκεφαλικού ιστού. Συναντούµε στην ανεξερεύνητη φύση του Πνευµατικού Κόσµου µερικά όντα που διαθέτουν αυτές
τις θαυµαστές ιδιότητες, συγκρίσιµες µόνο µε τις φοβερές δυνάµεις ορι-

σµένων αερίων του φυσικού κόσµου.» Τέτοια όντα ενώνονται µεταξύ
τους δηµιουργώντας νέα µυστηριώδη όντα µε µαγικές ιδιότητες που
επενεργούν «όπως µια δόση φωσφόρου που ενθαρρύνει τη ζωή και
επιταχύνει την προώθησή της».
Στη συνέχεια οι διάλογοι περιστρέφονται γύρω από θεολογικά, ηθικά,
κοσµολογικά και συναφή µεταφυσικά θέµατα, µε επιχειρήµατα υπέρ
της ύπαρξης του Θεού που διαθέτουν µεγάλη πειστικότητα. Μερικές
ιδέες εξάλλου παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για τον σηµερινό αναγνώστη, όπως π.χ. το ρητορικό ερώτηµα: «Δε συµβαίνει συχνά ώστε το ένα
εκατοστό µιας ουσίας να είναι δυνατότερο από αυτό που αποκαλείται το
όλον της;» Σε κάποιο άλλο σηµείο, εξάλλου, διαβάζουµε: «Οι ισχυρότερες βεβαιότητές σας βασίζονται στην ανάλυση υλικών φορµών των
οποίων αγνοείτε σταθερά τα βασικά χαρακτηριστικά».
Ως προς τη χηµική διάσταση, παρατίθενται αποσπάσµατα από µια
σχετική πραγµατεία: «Πιστεύετε στα αποτελέσµατα της Χηµείας, αν
και αυτή η επιστήµη δεν γνωρίζει ακόµη τρόπο να µετρά επακριβώς
τις µεταβολές που προκαλεί η άµπωτης και η παλίρροια των ουσιών που πάνε κι έρχονται στους κρυστάλλους σας, και τα όργανά σας
στα ανεπαίσθητα ινίδια της θερµότητας ή του φωτός που άγονται και
προβάλλονται από τις συγγένειες των µετάλλων ή του υαλοποιηµένου
πυρόλιθου. Δε λαµβάνετε παρά νεκρές ουσίες από τις οποίες έχετε
διώξει την άγνωστη δύναµη που ελέγχει την αποσύνθεση όλων των
πραγµάτων εδώ κάτω, και της οποίας η συνοχή, η έλξη, η δόνηση
και η πολικότητα δεν είναι παρά µόνο φαινόµενα. […] Τα αληθέστερα µεγαλεία δεν βρίσκονται σε εξωτερικά πράγµατα αλλά εντός µας.
[…] Ζωή είναι η σκέψη των ουσιών. Τα σώµατα είναι απλώς το σταθεροποιητικό µέσον της ζωής που την συγκρατούν στην πορεία της.
[…] Όπου βλέπετε ουσίες, εγώ βλέπω δυνάµεις που εκτείνονται η µια
προς την άλλη δηµιουργώντας ισχύ» [7].
Για πρώτη φορά επισηµαίνονται διαισθητικά οι σχέσεις χηµείας και
µουσικής, όταν σε µια από τις αγορεύσεις της η Σεραφίτα λέει: «Σας
δίνω ένα παράδειγµα συγγενειών που συνδέονται µε οµοιότητες: η
µουσική, αυτή η ουράνια τέχνη, δεν είναι ένα σύνολο ήχων που γίνονται
αρµονικοί από αριθµούς; Δεν είναι ο ήχος µια τροποποίηση του αέρα,
συµπιεσµένου, διεσταλµένου, που αντηχεί; Γνωρίζετε τη σύσταση του
αέρα – οξυγόνο, άζωτο και άνθρακας. Όπως δεν µπορεί να παραχθεί
ήχος στο κενό, είναι φανερό ότι η µουσική και η ανθρώπινη φωνή προκύπτουν από οργανωµένες χηµικές ουσίες, που τίθενται σε οµοφωνία
µε τις ίδιες ουσίες που παράγονται εντός µας, από τις σκέψεις µας, συντονισµένες από το φως, τον µεγάλο τροφοδότη του κόσµου». Με την
ευκαιρία, ο Μπαλζάκ τάσσεται υπέρ της υλικής φύσης του φωτός. Στο
µυθιστόρηµα «΄Ενας δρόµος του Παρισιού», συναντούµε µια αναφορά
στον διάσηµο φυσικό Φρενέλ µε κατακλείδα ότι «κάποτε θα αναγνωριστεί πως το φως είναι µόνο ένα είδος ουσίας».
Εκτεταµένη µνεία γίνεται για το έργο ενός Σουηδού θεολόγου-µυστικιστή και επιστήµονα µε σηµαντική συµβολή σε θεωρητικά και τεχνολογικά θέµατα, του Εµανουέλ Σβέντεµποργκ (Emanuel Swedenborg,
1688-1772). Μεταξύ άλλων, ο αφηγητής αναφέρει ότι ο πολυµαθής
και πολυτάλαντος Σουηδός είχε βελτιώσει εξορυκτικές και µεταλλο-
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τεχνικές µεθόδους, ενώ σε θεωρητικό επίπεδο έπρεπε να θεωρείται
ως ο πατέρας της σύγχρονης χηµείας, δεδοµένου ότι είχε εξαγγείλει
ότι, «τα προϊόντα της οργανωµένης φύσης είναι διασπάσιµα και αναλύονται σε δύο απλές αρχές», καθώς επίσης ότι «το νερό, ο αέρας
και η φωτιά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ». Όµως το µεγαλύτερο µέρος του
σχετικού – και µακροσκελούς – κεφαλαίου πραγµατεύεται διεξοδικά
τη µεταστροφή του Σβέντεµποργκ προς πνευµατικές και θεολογικές
σφαίρες, και µάλιστα µε τη µεσολάβηση αγγέλων. Προφητείες, ηθικολογίες και εξωπραγµατικές περιγραφές άλλων κόσµων αφθονούν,
όπου π.χ. ορισµένοι πολύτιµοι λίθοι «είναι προικισµένοι µε κίνηση,
εκφράζουν ουράνιες αλήθειες και απαντούν σε ερωτήσεις που τους
τίθενται µε φωτεινές µεταβολές».
Μια ακόµη ενδιαφέρουσα θέση, µε αναφορά στον Σβέντεµποργκ, είναι
η ακόλουθη: «Σκεφτήκατε ποτέ τις µάζες του νίτρου που αποτίθενται
µε το χιόνι, παρατηρήσατε ποτέ µια θύελλα µε κεραυνούς και είδατε
τα φυτά να αναπνέουν από τον αέρα γύρω τους το µέταλλο που περιέχει, χωρίς να συµπεράνετε ότι ο ήλιος έχει συντήξει και διανείµει την
αιθέρια ουσία τρέφει όλα τα πράγµατα εδώ κάτω; Ο Σβέντεµποργκ έχει
πει: “Η γη είναι άνθρωπος”» [8]. Σηµειώνεται ότι η θεοσοφία του Σβέντεµποργκ επηρέασε αρκετά τον Μπαλζάκ, αφού συναντούµε σχετικές
αναφορές και σε άλλα έργα του («Λουί Λαµπέρ», «Εξάδελφος Πονς»,
«Κατερίνα των Μεδίκων»).
Λουί Λαµπέρ
Το µυθιστόρηµα «Λουί Λαµπέρ» είναι επίσης φιλοσοφικού χαρακτήρα
και αναφέρεται στη σχολική κυρίως ζωή του οµώνυµου χαρακτήρα,
όπως την περιγράφει ο Μπαλζάκ ως αφηγητής και συµµαθητής του.
Είναι ενδιαφέρον ότι πρόκειται για το σχολείο όπου φοίτησε και ο ίδιος
ο Μπαλζάκ, το Κολλέγιο Βαντόµ, στις δύο ανώτερες τάξεις του οποίου
λειτουργούσαν ήδη από το 1810 ξεχωριστές τάξεις όπου οι µαθητές
ειδικεύονταν σε φιλοσοφία, ρητορική, ανώτερα µαθηµατικά και χηµεία. Ο αφηγητής υποστηρίζει ότι ο Λαµπέρ ήταν µεγαλοφυΐα, «ίσος
προς τους Πασκάλ, Λαβουαζιέ και Λαπλάς», ενώ, σε σχέση µε τα µεγαλόπνοα σχέδια του φίλου του, αναρωτιέται: «Μήπως οι αλχηµιστές
δε δηµιούργησαν ασυναίσθητα τη χηµεία στην προσπάθειά τους να
φτιάξουν χρυσό;» Ο Λαµπέρ παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα προικισµένος νέος µε πρωτοποριακά, ευγενή οράµατα που σε νεαρή ηλικία
τρελάθηκε και πέθανε.
Ο Λαµπέρ µπορεί να θεωρηθεί ως πρόδροµος των νευροεπιστηµόνων καθώς φιλοδοξούσε να εξιχνιάσει τις πνευµατικές λειτουργίες
του εγκεφάλου: «Η µελέτη των αγνώστων ιδιοτήτων µάς εµπλέκει σε
µια επιστήµη που µοιάζει υλιστική, καθώς το Πνεύµα χρησιµοποιεί,
διαιρεί και ζωντανεύει την Ουσία αλλά δεν την καταστρέφει […] Θα
µελετήσουµε τη χηµεία της βούλησης. […] «Όλα στη γη παράγονται
από µια αιθέρια ουσία που αποτελεί το κοινό στοιχείο των ποικίλων
φαινοµένων, γνωστών ανακριβώς ως ηλεκτρισµός, θερµότης, φως,
το γαλβανικό ρευστό, το µαγνητικό ρευστό κ.ο.κ. Η παγκόσµια διανοµή αυτής της ουσίας, υπό διαφορετικές µορφές, συνιστά αυτό που
κοινώς θεωρείται ως Ύλη».

18> ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ // ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Ανάµεσα στους προβληµατισµούς και τις υποθέσεις του Λαµπέρ, ξεχωρίζει µια γενικότερη θέση για την εκπαίδευση που δυστυχώς εξακολουθεί να ισχύει σε υπολογίσιµο βαθµό. Όπως πιστεύει, η Κυβέρνηση
τροµάζει στην ιδέα ότι κάποια αληθινή ανωτερότητα θα µπορούσε να
θέσει την Κοινωνία υπό τον ζυγό µιας νοήµονος διακυβέρνησης. «Τότε
τα έθνη θα προχωρούσαν υπερβολικά µακριά και υπερβολικά γρήγορα, γι’ αυτό οι καθηγητές διορίζονται για να παράγουν ηλίθιους. Πώς
αλλιώς να θεωρήσουµε ένα σχέδιο κενό µεθόδων ή οποιασδήποτε
αντίληψης για το µέλλον;»
Άλλα έργα
Σε αρκετά ακόµη έργα του Μπαλζάκ υπάρχουν πραγµατολογικά στοιχεία, πνευµατώδεις αφορισµοί, παροµοιώσεις και µεταφορές που
σχετίζονται µε τη χηµεία και τα χηµικά φαινόµενα. Στο µυθιστόρηµα
«Αναλυτικές µελέτες» γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στη «Χηµεία
της κουζίνας», µε τη διαπίστωση ότι χρειαζόµαστε την ονοµατολογία της
προκειµένου «όλοι οι µάγειροι του κόσµου να παράγουν ακριβώς τα
ίδια πιάτα», µε κοινή γλώσσα βέβαια τα γαλλικά.
Γιατροί και φαρµακοποιοί µε χηµικές γνώσεις δε λείπουν. Ένας γιατρός
στο µυθιστόρηµα «Οι κληρονόµοι» (La rabouilleuse), όταν σπούδαζε
στο Παρίσι «είχε παρακολουθήσει τα µαθήµατα χηµείας του Ρουέλ και
του είχαν µείνει κάποιες γνώσεις που αργότερα βγήκαν σε όφελος της
γαστριµαργικής χηµείας», π.χ. στη παρασκευή µιας αφράτης οµελέτας.
Στο διήγηµα «Η λειτουργία του άθεου», κεντρικός χαρακτήρας είναι ο
γιατρός Ντεπλέν, «επίµονος παρατηρητής της ανθρώπινης χηµείας»,
µε εξαιρετικές διαγνωστικές ικανότητες που βασιζόταν στη λεπτοµερή
παρατήρηση του περιβάλλοντος των ασθενών. Ο συγγραφέας αναρωτιέται: «Για να λειτουργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο, χέρι-χέρι µε τη φύση,
µελέτησε άραγε τη σταθερή αφοµοίωση από τους ζωντανούς οργανισµούς των στοιχείων που περιέχονται στην ατµόσφαιρα ή δίνονται από
τη γη στον άνθρωπο που τα απορροφά παράγοντας εξ αυτών µια ιδιαίτερη έκφραση της ζωής;»
Ένας Πολωνός ιατρός ονόµατι Μόζες Χάλπερσον (οπαδός της νέας οµοιοπαθητικής θεωρίας, που επιπλέον «γνώριζε χηµεία» και είχε µάθει τη
χρήση των θεραπευτικών βοτάνων) εµφανίζεται στο µυθιστόρηµα «H
αδελφότης της παρηγοριάς».
Στις «Χαµένες ψευδαισθήσεις» γίνεται µνεία για ένα φαρµακοποιό µε
κλίση προς τη χηµεία, ο οποίος προσπαθούσε να βρει ένα φάρµακο
για την ποδάγρα βασιζόµενος στις επιστηµονικές αρχές που µόλις τελευταία έχουν επικρατήσει. «Ο µακαρίτης Σαρντόν κατάλαβε, ότι µόνο η
επιστηµονική µέθοδος ήταν ο δρόµος προς τη σίγουρη επιτυχία: µελέτησε λοιπόν τα αίτια της ασθένειας βασίζοντας το φάρµακό του σε ορισµένο διαιτολόγιο µε τροποποιήσεις που προσάρµοζε στην πράξη σε
κάθε ιδιοσυγκρασία ξεχωριστά.» Στο ίδιο έργο, περιγράφεται ένας χαρτοποιός που προσπαθούσε να επιτύχει την παραγωγή ελαφρού χαρτιού:
«Ιχνηλατούσε µε θαυµαστή πανουργία τα τόσο παράδοξα αποτελέσµατα
των ουσιών που ο άνθρωπος τις µετάλλαζε σε προϊόντα για τις ανάγκες
του, όπου η φύση κατά κάποιο τρόπο δαµάζεται στις µυστικές της αντιστάσεις».

Στο µυθιστόρηµα «Ο βουλευτής του Αρσί», επισηµαίνεται η παρατήρηση ότι, «Στη Γαλλία, µε το υπάρχον σύστηµα ψηφοφορίας, σχηµατίζονται
πολιτικο-χηµικά προϊόντα στα οποία οι νόµοι της συγγενείας είναι ανεστραµµένοι».
Στο µυθιστόρηµα «Οι χωριάτες», γίνεται λόγος για µια κοκέτα περασµένης ηλικίας που «Με το πρόσχηµα ότι παίζει µε τις θαυµάσιες δαντέλες
της, σκέπαζε λίγο τα αποτελέσµατα των χηµικών της επεµβάσεων».
Στον «Ευγένιο Φροµαντέν» συναντούµε την παρατήρηση ότι «Στην ηθική, όπως στη χηµεία, υπάρχουν έλξεις αδύνατες».
Τέλος στο µυθιστόρηµα «Μασιµιλά Ντονί», η χηµεία συνδέεται µε τα
µαθηµατικά όταν γίνεται λόγος για τις ιδιαιτερότητες ενός τραγουδιστή ο οποίος: «Ακολουθεί έναν απόκρυφο νόµο για τον οποίο ίσως
κάποιος χηµικός σας θα µπορούσε να σας δώσει τον µαθηµατικό
τύπο. Αναµφίβολα τον επόµενο αιώνα θα τον διατύπωνε µε χ, α και
β, σε συνδυασµό µε µικρά αλγεβρικά σηµεία, παύλες και ιδιοτροπίες
που µου προξενούν κωλικούς, καθώς οι πιο εκλεπτυσµένες αντιλήψεις των µαθηµατικών δεν προσθέτουν κάτι το αξιόλογο στο σύνολο
της απόλαυσής µας».
Επίλογος
Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο Μπαλζάκ µπορεί να θεωρηθεί ως ο κατ’ εξοχήν λογοτέχνης, που διακρίνεται για τους ισχυρούς
δεσµούς του µε τη Χηµεία και την πίστη του ότι οι αρχές της εξηγούν
πολλές καταστάσεις. Η αντιµετώπισή του µε τη σχετικά νεαρή επιστήµη χαρακτηρίζεται από µια εµβάθυνση όχι µόνο σε χηµικά αλλά και σε
γενικότερα θέµατα, ιδίως τις σχέσεις Ύλης-Πνεύµατος. Τα οράµατά του
για την ερµηνεία ανεξήγητων φαινοµένων, η συµπάθεια µε την οποία
αντιµετωπίζει την αλχηµεία, οι παροµοιώσεις και µεταφορές, όλα δείχνουν την «εκλεκτική συγγένεια» που είχε µε τη Χηµεία. Ωστόσο δεν
περιορίζεται σε εγκώµια και δε διστάζει να τη θεωρήσει υπεύθυνη για
κάποια κακώς κείµενα – κάποτε µε παιγνιώδη διάθεση. Είναι γεγονός
ότι η χηµεία λόγω του διττού αντικειµένου της – σύνθεση και αποσύνθεση – εξασκεί στη φαντασία του Μπαλζάκ µια ειδική επίδραση αγάπης-µίσους.
Ο Μπαλζάκ, όταν αναφέρεται σε συγκεκριµένα χηµικά επιτεύγµατα,
αντλεί έµπνευση κυρίως από εκείνα των αρχών του 19ου αιώνα και όχι
της εποχής του, όταν είχαν αρχίσει να ανακοινώνονται σπουδαίες ανακαλύψεις και να γίνεται αισθητή η συµβολή και άλλων χηµικών, εκτός
των Γάλλων. Είναι βέβαιο ότι, µε τους εξοντωτικούς ρυθµούς συγγραφής που είχε αναγκαστεί να υιοθετήσει, δεν υπήρχε πλέον χρόνος για
ενηµέρωση.
Γενικότερα, η γνώµη του Μπαλζάκ για τη χηµεία δεν είναι πάντα κολακευτική, χωρίς ωστόσο να του διαφεύγουν οι προοπτικές της. Όπως παραδέχεται προφητικά στην «Αναζήτηση του απόλυτου»: «Η σύγχρονη χηµεία
είναι …πολλή και όµως λίγη. Πολλά έχουν επιτευχθεί διότι η χηµεία έχει
µάθει να µην υποχωρεί στις δυσκολίες, και λίγα διότι ό,τι έχει επιτευχθεί
είναι µηδαµινό σε σύγκριση µε αυτό που αποµένει να γίνει».
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σύµφωνα µε την οποία όλος ο πλανήτης µας συµπεριφέρεται ως αυτορυθµιζόµενος «ζωντανός» οργανισµός. Σχετικές είναι και οι προγενέστερες απόψεις του Πλωτίνου («Το Σύµπαν είναι ένα ζωντανό ον
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Θεραπεύοντας
το κοινό κρυολόγηµα
Πρόσεχε για αυτό που θα επιθυµούσες.
Η θεραπεία καµιά φορά µπορεί να είναι
πολύ χειρότερη από την ίδια την ασθένεια
Δ. Μ. Καµινάρη / Δρ. Χηµικός
Ποιος π.χ. δεν θα επιθυµούσε τη γρήγορη θεραπεία ενός κοινού κρυολογήµατος. Αυτό µπορεί να γίνει µε ένα χάπι που διώχνει το συνάχι
αφού παρατηρηθούνε τα πρώτα συµπτώµατα. Ή ακόµη καλύτερα µε ένα
εµβόλιο παρεχόµενο κατά τη νηπιώδη ηλικία, όπως αυτό για την ιλαρά,
παρωτίτιδα, πολιοµυελίτιδα κ.α. Ας φανταστεί κανείς ένα κόσµο χωρίς
κρυολογήµατα, χωρίς εβδοµάδες νοτισµένων µαντιλιών και φλεγµάτων
Θα ήτανε πολύ τέλειο.
Επιστήµονες έχουν εργασθεί και συνεχίζουν να εργάζονται, για να βρούνε ένα σίγουρο και σταθερό εµβόλιο ενάντια προς το rhinovirus (ιός της
ρινός) Το στέλεχος που ευθύνεται για το 30 µε 60% των κρυολογηµάτων.
Αλλά ακόµη και αν αυτό επιτευχθεί, ή εάν βρεθούνε κάποια φάρµακα που
θα σταµατούνε τα κρυολογήµατα, στις αρχές που εντοπίζονται, ο καθένας
θα πρέπει να αποφασίζει και µε τη συνεργασία των γιατρών, µήπως θα
ήτανε καλύτερα χωρίς αυτά τα θαυµάσια φάρµακα, διότι κανένα από αυτά
δεν υπάρχει χωρίς µικρές ή µεγάλες παρενέργειες.
Ας δούµε λοιπόν την περίπτωση του φαρµάκου pleconaril, που είναι ενάντια προς το κρυολόγηµα και που του δόθηκε τόση µεγάλη
έµφαση, από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, περί το 2002 ενώ ήτανε
ακόµη σε κλινικές δοκιµές. Αγγελλόµενο σαν το “θαυµαστό φάρµακο“ ” η µαγική σφαίρα ” ή ακόµη και “ το άγιο ποτήρι” (1) Εφαρµόστηκε καλά σε κυτταρικές καλλιέργειες, αλλά τα αποτελέσµατα στον
άνθρωπο δεν ήτανε τόσο εντυπωσιακά. Συντόµευε τα κρυολογήµατα
για µια µέρα. Όµως η αµερικάνικη Food and Drug Administration
(Αµερικάνικη υπηρεσία τροφίµων και φαρµάκων) υπέδειξε να αποσυρθεί από τη δηµόσια κυκλοφορία λόγω των παρενεργειών που
προξενούσε, όπως κάποιες γυναίκες µατώνανε ενώ ήταν σε διάστηµα µη έµµηνων ρήσεων και παρέµβαινε σε περιπτώσεις εγκυµοσύνης γυναικών που έπαιρνα αντισυλληπτικά χάπια. Πράγµατι δυο
γυναίκες µείνανε έγκυες, ενώ έπαιρνα αυτό, παρόλο που χρησιµοποιούσαν αντισυλληπτικά χάπια. Πολλοί άλλοι υποψήφιοι εγκατέλειψαν την προσπάθεια λόγω δικών τους άσχηµων αποτελεσµάτων
περιλαµβάνοντας φλεγµονή της ρινός χειρότερη από τη µόλυνση
των ιών. Βέβαια περιπτώσεις σαν αυτό υπάρχουν πολλές. Έτσι θα
έλεγε κάποιος το κοινό κρυολόγηµα γυρνάει από δω και από κει
δηµιουργώντας δυσάρεστες καταστάσεις, δεν είναι όµως χειρότερο
συγκρινόµενο µε µερικές θεραπείες που µπορεί να έχουν οδυνηρές
παρενέργειες.
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Μεγάλη προσπάθεια
επίσης έχει γίνει µέσω
εµβολίων, ιδιαίτερα ενάντια προς
τα rhinoviruses. Σηµειώνεται ότι κρυολογήµατα οµοίως έχουν παρατηρηθεί από adenovirus (ιός αδένων) coronavirus (ιός που απαντά στα έντερα
των σκυλιών) (2) και άλλες οικογένειες ιών όπως HIV.
Ένα rhinovirus αποτελείται από ένα RNA γονίδιο χωµένο σε ένα κέλυφος πρωτεϊνών που ονοµάζεται capsid (καψίδιο) Ο ιός προσδένεται προς
τη µεµβράνη του φιλοξενούντος κυττάρου, εγχέει τη γενετική του ουσία
και µετά υφαρπάζει το φιλοξενούµενο σύστηµα και το κάνει περισσότερο
από δικό του. Είναι του ίδιου του σώµατος φλεγµονώδη απάντηση του
ανοσοποιητικού, όχι ιώδης αναπαραγωγή (replication) αυτή η ίδια, που
προξενεί συµπτώµατα (1).
Στο ψάξιµο για υποψήφια εµβόλια ενάντια στα rhinoviruses, οι ερευνητές
έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους για µερικά είδη capsid, που είναι
στην ίδια σειρά όλων των τύπων. Ένα εµβόλιο περιέχοντας αυτό το είδος,
όταν δίνεται σε υγιή άτοµα θα προκαλούσε, θεωρητικά, το ανοσοποιητικό
σύστηµα να παράγει αντισώµατα ενάντια αυτού, έτσι ώστε τα άτοµα αυτά
να είναι έτοιµα να αντιµετωπίσουν µια µετέπειτα µόλυνση από όλες τις
ιώδης έντονες συµπεριφορές αυτού του ιού. Ο στόχος λοιπόν είναι να
βρεθεί ένα τύπος capsid που δεν αλλάζει πολύ µε τον καιρό, διότι και τα
καλύτερα εµβόλια µπορεί να φανούν ανώφελα από µια µεταβολή, σηµαντική βέβαια, προς το σκοπό τους.
Για χρόνια οι ερευνητές συναντούσαν απογοητεύσεις στις προσπάθειές
τους να βρουν ένα διατηρούµενο στοιχείο στα rhinoviruses. Εξετάσεις
περισσοτέρων από 100 ειδών από ιούς είχαν στραφεί σε όχλους λέει
χαρακτηριστικά ο Thomas J. Smith, που µελετάει τις δοµές των ιών,
στο Donald Danforth plant Science Center in St. Louis. Αυτή η διαφοροποίηση απαντά, διότι ένα rhinovirus, σαν ένα RNA ιός, ρέπει στο να
αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του. Τα ένζυµα που αναπαράγουν (replicate
) τα RNA δεν έχουν κάτι από τους διορθωτικούς µηχανισµούς που κατέχουν τα ένζυµα που αναπαράγουν τα DNA. Έτσι κάθε νέος ιός µπορεί να
εµπλουτίζεται µε αλλαγές στο κωδικό του και κάθε τύπος µπορεί να συµπαρασύρεται σηµαντικά από τους άλλους του ίδιου capsid. Αντίθετα ένα
εµβόλιο που έχει αναπτυχθεί ενάντια σε adenovirus, που είναι ένα DNA
ιός φάνηκε πιο αξιόπιστο, αν και η χρήση του έχει υπάρξει περιορισµένη,
όταν εφαρµόσθηκε και βέβαια µόνο σε προσωπικό του στρατού.

Περίπου δέκα χρόνια πριν ο Smith, προς έκπληξή του, παρατήρησε ότι
τµήµατα του rhinovirus, που άλλοι ερευνητές νόµιζαν ότι ήταν θαµµένα
και βέβαια έξω από την αντίληψη του ανοσοποιητικού συστήµατος, ήρθαν στην επιφάνεια, τουλάχιστο για λίγο χρόνο. Αυτός και οι συνεργάτες
του τελικά συµπέραναν, ότι το capsid του ιού µπορεί να είναι περισσότερο
δυναµικό από προηγούµενη θεώρηση µεταλλάσσοντας και εκθέτοντας
κρυµµένες περιοχές. Και αυτή την πορεία την ονόµασαν “Αναπνοή” (1)
Δηλαδή καθώς ένα από αυτά τα κοµµάτια γυρνάει έξω µια πρωτεΐνη,
ονοµαζόµενη VP4, που βοηθάει τους ιούς να προσδένονται µε το κύτταρο,
είναι πολύ όµοια µε όλα σχεδόν τα rhinoviruses. Αυτό δεν είχε παρατηρηθεί πριν διότι εµφανίζεται µόνο µερικές φορές από την έξω µεριά του
capsid.
Προκαταρτική έρευνα σε καλλιέργειες κυττάρου που έγινε από την οµάδα
του Smith το 2009 έδειξε ότι ένα εµβόλιο του τύπου VP4 απέφερε ανοσοποίηση σε τρεις σειρές των rhinoviruses θεωρώντας ,ότι ένα εµβόλιο
αυτού του είδους µπορεί να είναι χρήσιµο για προστασία ενάντια σε πολλά κρυολογήµατα. Αλλά και αυτή η άποψη είναι µακριά από ένα σίγουρο
πράγµα. “Δεν πρόκειται να το υποστηρίξω αυτό, σηµειώνει ο Smith” Θα
ήτανε ουτοπικό να θεωρηθεί ότι η VP4 θα µπορούσε να προκαλέσει µια
σίγουρη απάντηση. Το να χρησιµοποιήσεις µια πρωτεΐνη όπως τη VP4
σε ένα εµβόλιο, λέει, θα πρέπει να πείσεις κάποιον, ότι το ανοσοποιητικό
σύστηµα θα χάσει τον κυρίαρχο ρόλο του (1)
Μια ιδέα που τέθηκε επίσης, πριν δύο µε τρία χρόνια, από το Gregory
Tobin του κέντρου Biological Mimetics in Frederick Md, µπορεί να
προσφέρει κάτι επί πλέον γύρω από αυτή τη δυσκολία. Ο Tobin και οι
συνεργάτες του σκέφτηκαν, ότι διανέµοντας µεγάλες ποσότητες από
µια πρωτεΐνη, όχι κανονικά αναγνωριζόµενη από το ανοσοποιητικό σύστηµα, θα µπορούσε να προκαλέσει µια προστατευτική ανοσοποιητική
απάντηση. Αυτή η στρατηγική έχει δείξει κάποια ενθαρρυντικά σηµάδια
σε τελευταίες µελέτες για foot-and-mouth disease (µολυσµατική και
ενίοτε θανατηφόρα ασθένεια που προσβάλλει κύρια ζώα) Καθώς επίσης έχει εφαρµοσθεί για HIV ιό. Αλλά και τούτη η ιδέα βρίσκεται ακόµη
σε εργαστηριακή µελέτη.
Όσο για φάρµακα που µπορούν να δρουν άπαξ υπάρχει πλέον µεγάλη
εµπειρία, καθώς επίσης υπάρχει και το σκεπτικό.“ Η µόλυνση θα ταλαιπωρούσε αλλά µπορεί να µην σκότωνε. Έτσι η θεραπεία πρέπει να είναι
ασφαλής όπως πίνεται το νερό” υπογραµµίζει ο Smith (1) Ενώ ο Ronald
B.Turner ερευνητής ιών κρυολογηµάτων στο πανεπιστήµιο της Βιρτζίνιας τονίζει, ένα φάρµακο για ιό κρυολογήµατος θα πρέπει να πληροί τις
προδιαγραφές. Να είναι πάρα πολύ ενεργό, να είναι φθηνό και απόλυτα
ασφαλές. Ως εκ τούτου ο πήχης έχει τεθεί πολύ ψηλά. Και βέβαια ύστερα
από 50 χρόνια µελετών, σχετικά µε µόλυνση από rhinoviruses, στην αγορά διαθέτονται περισσότερα, από ένα, είδη φαρµάκων.
Αν και λίγες εταιρίες φαρµάκων εργάζονται πλέον ερευνητικά για το κοινό
κρυολόγηµα, µερικές άλλες ακόµη παίρνουν φροντίδα για το rhinovirus.
Πάνω από δεκάδες έρευνες έχουν εµπλέξει τους ιούς σε σίγουρες περιπλοκές άσθµατος, εµφύσηµα και cystic fibrosis (Κυστική Ίνωση ή Κυστική ινώδης νόσος) (2) “Από ένα φάρµακο που ανακαλύπτεται ότι υπάρχει
προοπτική αποτελεσµατικότητας, για µία αρκούντως σοβαρή ασθένεια

και µε τη σκέψη, ότι το φάρµακό πρόκειται να αποµακρύνει τη βασική
τοξικότητα, ασφαλώς και το κόστος διαδικασίας δύναται να θεωρηθεί
φθηνό” λέει ο Turner (1)
Στοχεύοντας σωστά σε σχετικές οµάδες από rhinoviruses θα παρατηρούσε ένας ειδικός ότι προσφέρουν µια κατεύθυνση για θεραπεία. Το
2009 ο Stephen B. Ligget του πανεπιστήµιου Μέρυλαντ και οι συνεργάτες του δηµοσίευσαν ένα ολοκληρωµένο γονιδίωµα από 109
rhinoviruses, περιλαµβάνοντας ένα εξελικτικό δένδρο περιγράφοντας
τις σχέσεις τους. “Παρατηρώντας αυτό το δένδρο και χάραζες ένα κύκλο γύρω από µια οµάδα ιών που προκαλούν µια πραγµατική έντονη
επιβάρυνση άσθµατος, θα µπορούσες να στοχεύσεις αυτούς τους ιούς
απευθείας” λέει ο Ligget (1) Και κλειστοί σχετικοί ιοί µπορούν να απαντήσουν µε µεγαλύτερη συνέπεια σε µια θεραπεία από ότι εκατοντάδες
ή περισσότεροι διάφοροι ιοί κάνουν.
Από παρατηρήσεις που έχουν γίνει µπορεί να σηµειωθεί ότι στο τέλος
αυτό µπορεί να µην είναι και το χειρότερο πράγµα, που τα rhinoviruses
τόσο έξυπνα έχουν αποφύγει την πλήρη αποµόνωσή τους. Δηλαδή µερικοί ερευνητές αρχίζουν να πιστεύουν ότι τα απλά κρυολογήµατα ίσως δίνουν κάποια προσωρινή ανοσία σε µια περισσότερο σοβαρή λοίµωξη. Για
παράδειγµα παρατηρήθηκε ότι το 2009 η πανδηµική γρίπη H1N1 (γρίπη
των χοίρων) δεν διέτρεξε τη Γαλλία µε µεγάλη ένταση. Ο Jean Sebastien
Casalegno του εθνικού Γαλλικού κέντρου γρίπης σηµειώνει, ότι ίσως
λόγω των κοινών κρυολογηµάτων, ανάµεσα σε παιδιά, εµφανίστηκε
να είναι ελαττωµένη η δυνατότητα της µόλυνσης µε H1N1, αν και υπογραµµίζει ότι το όλο θέµα είναι ακόµη µόλις µια υπόθεση. “Εάν απολύτως
πετύχαµε να περιορίσουµε όλες τις µολύνσεις από τα rhinoviruses, άλλοι αναπνεόµενοι και πιθανώς περισσότερο επικίνδυνοι ιοί, µπορούν να
κινηθούνε µέσα σε ένα κοίλωµα”o ίδιος τονίζει (1)
Είναι σίγουρο ότι η πάλη των ιών, µε θεραπείες κρυολογηµάτων, στο
µέλλον δεν θα περιορίζει τις µολύνσεις, αλλά οπωσδήποτε µπορεί να
κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα. O Tern επίσης προβλέπει, ότι το ένα τρίτο των µολύνσεων από τα rhinoviruses δεν θα παράγουν συµπτώµατα κρυολογήµατος. “Καθαρά η φλεγµονώδης απάντηση δεν είναι απαραίτητα για περιορισµό των ιών, επειδή οι άνθρωποι
ξεπέρασαν τις µολύνσεις” αυτός λέει. Τελικά µελλοντικές θεραπείες
µπορεί να περιορίζουν την ανοσοποιητική απάντηση ή να ελαττώνουν
την ποσότητα των ιών στο σώµα, έτσι που να διαφεύγουν τα συµπτώµατα. Αλλά σε ότι αφορά όλες τις δυναµικές φροντίδες κρυολογηµάτων
δηµιουργείται ένα µεγάλο ερωτηµατικό. Θα θέλαµε να εµποδίζουµε το
ανοσοποιητικό µας σύστηµα να λειτουργεί φυσιολογικά; Ασφαλώς όχι.
Άρα από ότι αυτό κάνει πρέπει να ανεχόµαστε µια ελάχιστη ενόχληση
για ασθένειες ή παρενέργειες, που καµιά φορά, µπορεί να είναι ακόµη
πιο σοβαρές. Αυτό δυστυχώς είναι αναπόφευκτο Και το κεντρικό συµπέρασµα που εξάγεται θεραπεύοντας το κρυολόγηµα είναι. Η θεραπεία µπορεί να είναι χειρότερη από την ενόχληση.
Βιβλιογραφία
1. Scientific American January 2011 p.17
2. Google
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Ο νέος υπερκρίσιµος ατµοηλεκτρικός
σταθµός στο Lunen της Γερµανίας µε την
υπερσύγχρονη τεχνολογία προστασίας του
περιβάλλοντος
Οι υπερκρίσιµοι ατµοηλεκτρικοί σταθµοί ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις για υψηλή απόδοση, η οποία
µειώνει τόσον την κατανάλωση καυσίµου, όσον και τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Το παρόν άρθρο
εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο η Siemens εφαρµόζει στην πράξη την υπερκρίσιµη τεχνολογία της, στον νέο
ατµοηλεκτρικό σταθµό της Εταιρείας Trianel των 800 MW, που βρίσκεται στο τέλος της κατασκευής του και που
θα χρησιµοποιεί ως καύσιµο τον άνθρακα , στο Lόnen της Γερµανίας
Θ.Σ.ΛΙΑΤΗΣ / Διπλ. Χηµικός, τέως Διευθυντής Κέντρου Δοκιµών – Ερευνών ΚΔΕΠ/ΔΕΗ
ΓΕΝΙΚΑ
Η Eταιρεία Τrianel, ιδιοκτήτρια του περιγραφόµενου κατωτέρου αναλυτικά υπερκρίσιµου ατµοηλεκτρικού σταθµού στο Lόnen της Γερµανίας, αποτελεί πρότυπο δηµοτικής επιχειρήσεως, για την παροχή
ρεύµατος µε χαµηλό κόστος στην περιφέρεια του δήµου Lόnen. Η
πόλη αυτή βρίσκεται 15 χλµ νοτίως του Dortmund στην Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία .
Η συµφωνία κατασκευής του σταθµού υπεγράφη από την Trianel µε
κοινοπραξία κατασκευής, αποτελούµενη από την Siemens Energy
Sector και την Trianel Boiler Consortium Lόnen. Η κατασκευή του
ατµοηλεκτρικού σταθµού βρίσκεται ήδη στο τέρµα της, η δε θέση
της σε λειτουργία έχει προγραµµατισθεί για τον προσεχή Νοέµβριο
2012.
Ο σταθµός κατασκευάζεται σε µια καταπράσινη περιοχή, ακριβώς
έξω από το Lόnen. Ως καύσιµο θα χρησιµοποιεί γαιάνθρακα, χαµηλής περιεκτικότητος σε θείον, που θα µεταφέρεται στην περιοχή
του σταθµού µε φορτηγίδες µέσα από το κανάλι του Datteln–Hemm.
Υπολογίζεται ότι το συνολικό ποσόν για την κάλυψη της δαπάνης κατασκευής του σταθµού και της υποδοµής του, θα φθάσει το ποσόν
των 1,4 δισεκατοµµυρίων Ευρώ.
Η Siemens ευθύνεται για όλη την µελέτη, την κατασκευή και την
εγκατάσταση της στροβιλογεννήτριας, του µηχανικού και ηλεκτρικού
εξοπλισµού, περιλαµβανοµένων όλων των απαιτουµένων οργάνων
και του συστήµατος ελέγχου, των µετασχηµατιστών και των απαραιτήτων διακοπτών, καθώς και των διαφόρων βοηθητικών µηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων.
Η Trianel Boiler Consortium Lόnen προσφέρει και αναλαµβάνει
την κατασκευή και την εγκατάσταση του µονοαυλωτού ατµολέβητος
(once-through boiler), του συστήµατος παροχής αµµωνίας για την
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κατεργασία των καυσαερίων και της µονάδος αποθειώσεώς των,
των συστηµάτων τροφοδοσίας άνθρακος και αποκοµιδής τέφρας,
καθώς και του αναγκαίου βοηθητικού λέβητος.
Η υπερσύγχρονη τεχνολογία που θα εφαρµοσθεί στον ατµοηλεκτρικό σταθµό Lόnen, είναι η πρώτη στην Ευρώπη µε καύσιµο γαιάνθρακα, που µελετήθηκε για τη λειτουργία ατµοηλεκτρικού σταθµού
µε υπερκρίσιµες παραµέτρους.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο ατµοηλεκτρικός σταθµός του Lόnen θα διακατέχεται από τις πλέον
αυστηρές διατάξεις των Γερµανικών Κρατικών Προδιαγραφών και
θα αποβάλλει στο περιβάλλον τις χαµηλότερες από οποιονδήποτε
άλλον ανάλογο σταθµό εκποµπές στην Γερµανία. Το σύστηµα καθαρισµού των καυσαερίων περιλαµβάνει και διάταξη αποµακρύνσεως
των οξειδίων του αζώτου, των κάθε µορφής σωµατιδίων (ηλεκτροστατικά φίλτρα) και των ενώσεων του θείου (µονάδα αποθειώσεως
των καυσαερίων).
Τα καθορισθέντα όρια εκποµπών είναι τα ακόλουθα:
-Οξείδια του θείου (SΟx) :200mg/Nm3
-Οξείδια του αζώτου (NOx) : 200mg /Nm3
-Μονοξείδιο του άνθρακος : (CO)< 200mg/Nm3
-Σωµατίδια : 20mg/Nm3
Με βάση την υψηλή ολική απόδοση του σταθµού(overall plant
efficiency), οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακος (CO2) θα είναι κάτω
από τα 800g/KWh.
Τελείως κλειστές µεταφορικές ταινίες θα τροφοδοτούν τον γαιάνθρακα, κατ’ ευθείαν από τις φορτηγίδες της αποβάθρας εκφορτώσεως, στα κλειστά silos του σταθµού και, στη συνέχεια, στις γαιανθρακοχοάνες (bunkers) του ατµολέβητος. Το πολύπλοκο αυτό σύστηµα

διακινήσεως του γαιάνθρακος, αποκλείει εκποµπές αναπνεόµενης
σκόνης µέχρι µεγάλης αποστάσεως.
Τα καθαρά καυσαέρια θα διοχετεύονται στον φυσικoύ ελκυσµού
πύργο ψύξεως. Μεγάλες ποσότητες υγρού αέρος διοχετευόµενες
στον πύργο ψύξεως, θα εξασφαλίζουν ότι οι αέριες εκποµπές διαλύονται σε πολύ µεγάλο βαθµό πριν αποβληθούν στο περιβάλλον.
Όσον αφορά στις εκποµπές θορύβου, αυτές θα µετρούνται σε απόσταση 0,5 Km από την περιοχή του ατµοηλεκτρικού σταθµού και δεν
θα υπερβαίνουν τα 60 dB στο διάστηµα της ηµέρας και τα 45dB κατά
τη διάρκεια της νύχτας.
ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ/ΑΤΜΟΥ
Σηµαντικό στοιχείο σχετικό µε τον κύκλο νερού/ατµού του σταθµού
Lόnen θα αποτελεί η αρίστη κατεργασία αφαλατώσεως του συµπυκνώµατος (condensate polishing), µε τη χρήση παρακαµπτηρίου
διατάξεως ανακυκλώσεώς του και τη χρήση ειδικής αντλίας κατεργασίας (polishing pump).
Με δεδοµένες τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος στο Lόnen
(θερµοκρασία +9oC, σχετική υγρασία 80%, νερό ψύξεως 18οC), η καθαρή απόδοση του σταθµού υπολογίζεται ότι θα είναι 45,6%, µε βάση
την κατώτερη θερµογόνο δύναµη. Στο Lόnen, το νερό ψύξεως θα
ρέει εν σειρά µέσω των ψυγείων των δύo στροβίλων. Σε παράλληλη διαµορφωµένη διάταξη, η ροή της µάζας του νερού ψύξεως θα
διασπάται ισοµερώς µεταξύ των δύο ψυγείων

ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ // ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 <23

>

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

• εξοικείωση µε τις γευσιγνωστικές τεχνικές
που εφαρµόζονται στις Ιταλία, Ισπανία και
π
ΗΠΑ, και
Η
• ανάλυση των πρακτικών παραγωγής και
διαχείρισης του ελαιολάδου στις χώρες αυτές

Διεθνές σεµινάριο
Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου

Εκπαιδευτές του σεµιναρίου είναι:
Angeles Calvo Fandos - Virgin Olive Oil
Taste Panel of Catalunya, Spain
Antonio Giuseppe Lauro - Agricultural
Department of the Region
of Calabria, Italy
Paul Vossen - UC Davis Olive Center, USA
Εκτός του σεµιναρίου, οι εκπαιδευόµενοι
θα έχουν τη δυνατότητα
να συµµετάσχουν:
• στο στρογγυλό τραπέζι µε θέµα «Η γευσιγνωσία του ελαιολάδου στο περιβάλλον
της οικονοµικής κρίσης της Νότιας Ευρώπης» όπου οι προσκεκληµένοι γευσιγνώστες εκπαιδευτές και εκπρόσωπος του IOC θα τοποθετηθούν
σε προεπιλεγµένες ερωτήσεις και σε ερωτήσεις του κοινού,
και
• στην εκπαιδευτική εκδροµή µε αντικείµενο «Η παραγωγή
ελαιολάδου στη Μάνη».

Η ικανότητα διάκρισης των γευσιγνωστικών χαρακτηριστικών του
ελαιολάδου διαφορετικών ποικιλιών αποτελεί αναγκαία δεξιότητα για τα µέλη µιας οµάδας γευσιγνωστών. Ταυτόχρονα είναι και
απαραίτητο εργαλείο για στελέχη επιχειρήσεων που µπλέκονται
στον ποιοτικό έλεγχο και την προώθηση του ελαιολάδου στη διεθνή
αγορά. Εξίσου όµως σηµαντική είναι και για τους επιστήµονες που
δραστηριοποιούνται ερευνητικά στον τοµέα της ποιότητας του ελαιολάδου.
Στο πλαίσιο αυτό, το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου του ΤΕΙ
Καλαµάτας σε συνεργασία µε το International Olive Council (IOC)
οργανώνει διεθνές εκπαιδευτικό σεµινάριο για τα µέλη της οµάδας
γευσιγνωσίας του αλλά και για στελέχη επιχειρήσεων και επιστήµονες που ανήκουν στις παραπάνω δυνητικές οµάδες.

Τόπος Εκπαίδευσης: Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου
ΤΕΙ Καλαµάτας

Το σεµινάριο διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες:
• εκπαίδευση στα γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά ελαιολάδου
ποικιλιών των Μεσογειακών χωρών αλλά και της Αµερικανικής ηπείρου,

Κόστος συµµετοχής: 450 €
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Διάρκεια Εκπαίδευσης: Κυριακή 18 - Πέµπτη 22 Νοεµβρίου 2012
Στρογγυλό Τραπέζι: Παρασκευή 23 Νοεµβρίου 2012
Εκπαιδευτική Εκδροµή: Σάββατο 24 Νοεµβρίου 2012
Μέγιστος αριθµός συµµετεχόντων: 25
Επίσηµη γλώσσα σεµιναρίου: Ελληνικά µε διερµηνεία από Ισπανικά,
Ιταλικά και Αγγλικά

Dr Βασίλειος Δηµόπουλος
Επιστηµονικός Υπεύθυνος

1Ο Συνέδριο Διδακτικής της Χηµείας
Ελλάδας-Κύπρου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΕΕΧ - ΠΕΕΧ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 Δεκεµβρίου 2012
Ώρα

9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-20.00

Θέµα - Εισηγητές

Εγγραφές
Προσφωνήσεις–Βραβεύσεις:
«Σωµατιδιακά και δοµικά µοντέλα της ύλης: Πoλύπλοκα στη διδασκαλία τους & δύσκολα στη µάθησή
τους» Γ.Τσαπαρλής, Καθηγητής, Παν/µιο Ιωαννίνων (προσκεκληµένη οµιλία)
«H Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών στην Ελλάδα, κατά τις αρχές του 20ου αιώνα, µέσα από τα
βιβλία Διδακτικής του µαθήµατος» Α.Μαυρόπουλος, Χηµικός, Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ04
«Όπου ανοίγει ένα εργαστήριο ΤΠΕ κλείνει ένα ΣΕΦΕ; Η Διεπαφή των Νέων Τεχνολογιών & του Εργαστηρίου Φ.Ε. στη Διδασκαλία της Χηµείας» Π.Σινιγάλιας, Χηµικός, Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ04
«Η Διεπιστηµονικότητα–Διαθεµατικότητα στα Αναλυτικά Προγράµµατα Χηµείας µέσα από τρία παραδείγµατα» Α.Τρικαλίτη, Χηµικός, Σχολική Σύµβουλος ΠΕ04.
Διάλειµµα
«Χηµεία Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου: Το προτεινόµενο «Πρόγραµµα Σπουδών» και ο “Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό”» Γ.Τσαπαρλής (Καθηγ. Παν/µίου), Α.Γεωργιάδου, Κ.Καφετζόπουλος, Σ.Λευκοπούλου (Χηµικοί, Σχολικοί Σύµβουλοι ΠΕ04), Γ.Φαντάκη (Δ/ντρια ΙΕΠ)
«Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Χηµείας Κύπρου: Προβληµατική ακολουθία εννοιών–περιεχοµένου &
προαπαιτούµενης γνώσης - Πρόταση για νέα προσέγγιση» Χ.Βαλανίδου, Διευθύντρια Λυκείου
«Φυσικό Αέριο «Ευλογία ή κατάρα». Μια ενότητα στη Χηµεία Β΄Λυκείου Κοινού Κορµού»
Γ.Μηλιώτης (Χηµικός, Β/θµια Εκπαίδευση), Γ.Γεωργίου, Ε.Κύζα (Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου)
«Η αξιολόγηση της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών από συναδέλφους & µαθητές τους, ως διαδικασία επαγγελµατικής ανάπτυξης & αποτίµησης της διδακτικής ικανότητας των εκπαιδευτικών»
Κ.Αποστολόπουλος, Χηµικός, Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ04
Διάλειµµα – Φαγητό
«Εφαρµογή της διαφοροποιηµένη διδασκαλίας στη Χηµεία Γ΄ Γυµνασίου. Κεφ.: Αιθανόλη-ΖυµώσειςΈνζυµα» Κ.Δηµητράσκος, Φυσικός, Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ04
«Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών».
Κ.Σκορδούλης, Καθηγητής, Παν/µιο Αθηνών (προσκεκληµένη οµιλία)
«Εφαρµογή της θεωρίας της Πολλαπλής Νοηµοσύνης στη διδασκαλία της Χηµείας».
Α.Μαυρόπουλος, Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ04, Γ.Φλουρής, Καθηγητής Παν/µιο Αθηνών
«Περιεχόµενο της Χηµικής Εκπαίδευσης & Διδακτικές Πρακτικές». Γ.Παπαγεωργίου, Καθηγητής Δηµοκρίτειο Παν/µιο Θράκης (προσκεκληµένη οµιλία)
«Η επίδοση & οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των µαθητών σε εργαστηριακές ασκήσεις Χηµείας».
Μ.Σκουµιός, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/µιο Αιγαίου Ν. Πασσάλης, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Νότιας Δωδεκανήσου
Α.Μαυρόπουλος Γ.Παπαγεωργίου, Κ.Σκορδούλης, Γ.Τσαπαρλής. Στρογγυλό τραπέζι.
ΘΕΜΑ: «Σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία της Χηµείας: Αναλυτικά Προγράµµατα - Διδακτική Μεθοδολογία»
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1Ο Συνέδριο Διδακτικής της Χηµείας
Ελλάδας-Κύπρου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΕΕΧ - ΠΕΕΧ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 Δεκεµβρίου 2012
Ώρα

9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-10.30

10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00

Θέµα - Εισηγητές

«Αναδυόµενες και Επιγιγνόµενες Ιδιότητες στη Χηµική Εκπαίδευση»
Ξ. Βαµβακερός, Ε. Παυλάτου, Κ. Κόλλια (Εργαστήριο Γενικής Χηµείας, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Ε. Μ.Π.)
«Μορφές Αξιολόγησης του µαθητή» Γ.Κατσιγιάννης, Χηµικός, Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ04
«Διεπιστηµονικό σενάριο Χηµείας-Βιολογίας για τη Γ’ Γυµνασίου µε θέµα τη συντήρηση των τροφίµων & το φαινόµενο της ώσµωσης»
Μ.Βλάχου, Χηµικός, Β/θµια Εκπ/ση, Δ. Κοντοσταυλάκη, Βιολόγος, Β/θµια Εκπ/ση
«Η σχέση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των µαθητών µε τον προφορικό λόγο & τις δράσεις
τους κατά την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων Χηµείας» Μ.Σκουµιός, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/µιο Αιγαίου
Ν. Πασσάλης, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Νότιας Δωδεκανήσου
Διάλειµµα
«Ένα σενάριο για την εισαγωγή της έννοιας του mole στη Χηµεία Α΄ Λυκείου, όταν παρουσιάζεται το
θέµα των χηµικών αντιδράσεων»
Φ.Φωτιάδης, Χηµικός, Β/θµια Εκπαίδευση Χ.Γκοτζαρίδης, Φυσικός, Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ04
«Σχόλια, παρατηρήσεις & προτάσεις για το περιεχόµενο & την οργάνωση της ύλης των σχολικών
βιβλίων Χηµείας του Λυκείου» Τ.Περδικούρης, Χηµικός Μηχανικός, Β/θµια Εκπαίδευση
«Αξιοποίηση της τρέχουσας τηλεοπτικής πραγµατικότητας στη διδασκαλία της Χηµείας στα πλαίσια
των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο: Η περίπτωση του CSI» Σ.Κουτσούκου, Χηµικός, Β/θµια Εκπαίδευση, Γ.Πολυζώης, Φυσικός, Β/θµια Εκπαίδευση
«Πειραµατική µελέτη του ρόλου των συγκεντρώσεων των συστατικών των Ρυθµιστικών Διαλυµάτων
στην ικανότητα ρύθµισης του pH» Π.Αρβανίτης, Χηµικός, Β/θµια Εκπαίδευση
Συζήτηση - Συµπεράσµατα
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Αποφάσεις ΣτΑ
Απόφαση 43η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)

Απόφαση 50η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)

Εκλέγονται οµόφωνα στο προεδρείο της Σ.τΑ οι σ.
Α.Στεφανίδου, Ξ.Παπαϊωάννου και Α.Τριανταφυλλάκης

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφεία ο οικονοµικός απολογισµός
ΔΕ µέχρι την 31/08/2012

Απόφαση 44η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)

Απόφαση 51η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)

Εγκρίνονται οµόφωνα τα πρακτικά της 5ης Συνόδου της
8ης Σ.τΑ

Σχετικά µε τους οικονοµικούς απολογισµούς των ΔΕ/ΠΤ
Περιφερειακό Τµήµα Αττικής και Κυκλάδων
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
Περιφερειακό Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης.
Εγκρίνεται οµόφωνα
Περιφερειακό Τµήµα Ηπείρου, Κέρκυρας
και Λευκάδας.
Εγκρίνεται οµόφωνα
Περιφερειακό Τµήµα Βορείου Αιγαίου.
Εγκρίνεται οµόφωνα
Περιφερειακό Τµήµα Νοτίου Αιγαίου.
Εγκρίνεται οµόφωνα
Περιφερειακό Τµήµα Κρήτης.
Εγκρίνεται οµόφωνα
Περιφερειακό Τµήµα Αν. Στερεάς Ελλάδας, Ευρυτανίας.
Εγκρίνεται οµόφωνα
Περιφερειακό Τµήµα Πελοποννήσου.
Δεν εγκρίνεται ο απολογισµός, δεν απαλλάσσεται
η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τµήµατος
Πελοποννήσου για τον οικονοµικό απολογισµό.
Περιφερειακό Τµήµα Θεσσαλίας.
Εγκρίνεται οµόφωνα

Απόφαση 45η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)
Εγκρίνεται οµόφωνα η δικαιολόγηση των απουσιών των
µελών ΣτΑ, Κακάτσου, Ταραντίλη, Χρίστου.
Απόφαση 46η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο Απολογισµός πεπραγµένων
της ΕΕΧ για την τριετία 2010-2012.
Απόφαση 47η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο Απολογισµός πεπραγµένων
των Περιφερειακών Τµηµάτων της ΕΕΧ για την τριετία
2010-2012.
Απόφαση 48η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφεία η αναβολή της συζήτησης τη πρότασης:
Πρόταση Μέλους κ. Δ. Αγαπαλίδη περί ανάκλησης ιδιότητας -σύµφωνα µε τον Νόµο 1804 περί Ένωσης Ελλήνων
Χηµικών, άρθρο 8 περί ΣτΑ, παράγραφος 1Γ- του Μέλους
της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τµήµατος
Πελοποννήσου και Προέδρου αυτής Κ. Κολλιόπουλου.
Απόφαση 49η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η αναβολή της συζητήσεως «επιµέρους τροποποιήσεις του κανονισµού λειτουργίας Επιστηµονικών Τµηµάτων»

Απόφαση 52η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)
Αποφασίζεται σχετικά µε την ένταξη του ΤΕΑΧ στο ΕΤΕΑ
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αυτονοµία του ΤΕΑΧ
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η µετατροπή του σε ΝΠΙΔ
Εγκρίνεται οµόφωνα να προβεί η Διοικούσα σε καταστατικό και µελέτη βιωσιµότητας του Ν.Π.Ι.Δ.
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Απόφαση 53η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)
Απορίπτεται κατά πλειοψηφία η πρόταση της σ.Α.Στεφανίδου, το θέµα «Μείωση συνδροµών µελών της Ένωσης
Ελλήνων Χηµικών» , λοιπές αλλαγές και ρύθµιση ληξιπρόθεσµων να υποστεί επεξεργασία από τη Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών µε τη συνεργασία των
Διοικουσών Επιτροπών Περιφερειακών Τµηµάτων, και να
έρθει στη ΣτΑ του Ιουνίου 2013, µαζί µε το θέµα της εκκαθάρισης του Μητρώου της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών.

15,00 των τακτικών συνδροµών για τους ανέργους (από
01.01.2013), έναντι της πρότασης περί εισφοράς € 5,00
Απόφαση 59η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνεται η πρόταση περί εισφοράς €
15,00 των τακτικών συνδροµών για τους στρατευµένους
(από 01.01.2013), έναντι της πρότασης περί εισφοράς €
5,00
Απόφαση 60η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)

Απόφαση 54η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφεία η συζήτηση του θέµατος
«Μείωση συνδροµών µελών της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών» να γίνει στην παρούσα σύνοδο

Απορίπτεται κατά πλειοψηφεία η πρόταση περί εισφοράς
€ 5,00 των τακτικών συνδροµών για τους µεταπτυχιακούς
(από 01.0.2013)
Απόφαση 61η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)

Απόφαση 55η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφεία το ύφος και το πλαίσιο της
επιστολής γνωστοποίησης και τεκµηρίωσης των οικονοµικών απαιτήσεων της ΕΕΧ λόγω µη εξόφλησης εισφορών/
συνδροµών των Μελών
Απόφαση 56η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνεται η πρόταση της Διοικούσας
περί µείωσης των εισφορών των τακτικών συνδροµών σε
€ 40,00, έναντι της πρότασης της Πανεπιστηµονικής για €
30,00

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνεται η πρόταση περί ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών
Απόφαση 62η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)
Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η πρόταση της σ. Δ. Καστάνη
περί ένταξης των οφειλόµενων εισφορών προ του 2007 στη
ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του 20%, έναντι της πρότασης της Πανεπιστηµονικής να αφαιρεθεί η περίοδος που
τα Μέλη βρισκόντουσαν σε ανεργία και, ετησίως, η συνδροµή να µην είναι µεγαλύτερη από το 5% του µηνιαίου µισθού,
καθώς επίσης της πρότασης της αρχικής εισήγησης η ρύθµιση του 20% να ισχύει για όλο το ποσό άνω των € 300,00

Απόφαση 57η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)
Απόφαση 63η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνεται η πρόταση περί εφαρµογής
της µείωσης των εισφορών των τακτικών συνδροµών κατά
€ 40,00 από 01.01.2013, έναντι της πρότασης) περί αντίστοιχης εφαρµογής από 16.09.2012
Απόφαση 58η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνεται η πρόταση περί εισφοράς €
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Οµόφωνα, εγκρίνεται η προκήρυξη των εκλογών -βάσει
και του Νόµου- για την Κυριακή, 4 Νοεµβρίου.
Οµόφωνα, εγκρίθηκαν οι κατάλογοι µελών για Κ.Ε.Φ.Ε.
(Λαµπρόπουλος Βασίλης, Ζούµπος Χρήστος, Γκόγκου Κλεοπάτρα, Βακιρτζή Θεοδώρα, Οικονόµου Κατσαφούρου Αγγελική και αναπληρωµατικό µέλος, Μουλάς Γιώργος ) και
Τ.Ε.Φ.Ε. όπως τις εξέλεξαν οι τοπικές ΓΣ των ΠΤ

Εγκρίνεται οµόφωνα η πρόταση του σ. Δ. Αγαπαλίδη περί
προτίµησης ελληνικών φορέων, επί ίσοις όροις τουλάχιστον, σε περιπτώσεις διοργανώσεων σεµιναρίων, συνεδρίων κλπ., από τα Όργανα της Ε.Ε.Χ. πάνω σε θέµατα ποιότητας, τυποποίησης, διαπίστευσης.

Κολλιόπουλου, ο οποίος, όντας Πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής του Περιφερειακού Τµήµατος Πελοποννήσου
και Δυτικής Ελλάδας, αντί να υπερασπιστεί ως όφειλε τα
συµφέροντα της Ένωσης, παρέστη ως µάρτυρας κατηγορίας µε την ιδιότητα του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής
του εν λόγω Περιφερειακού Τµήµατος στην υπόθεση της
κυρίας Θεοδωροπούλου εναντίον της Ένωσης».

Απόφαση 65η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)

Απόφαση 67η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνεται το ψήφισµα που υπογράφουν
τα Μέλη κ.κ. Ζουµπούλης, Καλογιάννης, Κουλός, Κοΐνης,
Αργυρόπουλος, Θεοδωράκης, Σαρηγιάννης, Κουβαράκης,
Ζώη, Παπαδόπουλος και Τριανταφυλλάκης:
«Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ένωσης Ελλήνων
Χηµικών, εκπρόσωπος 14.000 Επιστηµόνων Χηµικών, εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην πολιτική διάλυση της
εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της Ανώτατης, που συστηµατικά
προωθείται από όλους εκείνους που ωθούν τον Ελληνικό
Λαό στην εξαθλίωση κα τη νέα γενιά στην ανεργία.
Εκφράζει την αγωνία της για τη µη αντικατάσταση του προσωπικού που έχει αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης, µε
αποτέλεσµα την επικίνδυνη συρρίκνωσή του.
Ζητάει τον άµεσο διορισµό των Συναδέλφων που από καιρό
έχουν εκλεγεί στις θέσεις ΔΕΠ.»

Απορίπτεται κατά πλειοψηφία το ψήφισµα που υπογράφει η
Πανεπιστηµονική:
«Προτείνουµε, η Συνέλευση των Αντιπροσώπων να εγκρίνει τις παρακάτω θέσεις για ασφαλιστικό και συντάξεις:
Άµεση ανάκληση όλων των µειώσεων που επιβλήθηκαν
στις κύριες και επικουρικές συντάξεις τα τελευταία 2,5 χρόνια. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης για όλα τα Ταµεία. Γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, στα 60 χρόνια
για τους άνδρες και 55 για τις γυναίκες. Καµία κατώτερη
σύνταξη να µην υπολείπεται από την εθνική γενική σύµβαση εργασίας των επιπέδων του 2011, ως αφετηρία για την
άνοδο της κατώτερης σύνταξης στα 1.120 €.
Κατάργηση του Προεδρικού Διατάγµατος που εξαίρεσε από
τη λίστα των βαρέων 168.000 εργαζόµενους. Επιστροφή
όλων των κλεµµένων (τζογάρισµα των αποθεµατικών στο
Χρηµατιστήριο). Κάλυψη στο ακέραιο από το Κράτος των
αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων που λεηλατήθηκαν από το PSI. Πάλη για διασφάλιση της παροχής συντάξεως, ανεξάρτητα από την Ταµειακή ρευστότητα, καθώς και
Οργανισµών, Πανεπιστηµιακών κλπ.
Είµαστε ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, απαιτούµε αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία, µε κατάργηση
κάθε επιχειρηµατικής δράσης στους τοµείς αυτούς».

Απόφαση 64η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)

Απόφαση 66η/ 6η Σύνοδος/ 8η ΣτΑ (15-16/09/2012)
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνεται το ψήφισµα που υπογράφουν
τα Μέλη κ.κ. Πάγκαλος, Παπαδόπουλος και Χρήστου :
«Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων, στη συνεδρίαση της
6ης Συνόδου της 8ης ΣτΑ, 16/09/2012, καταδικάζει την αντιδεολογική συµπεριφορά του µέλους της ΣτΑ Συνάδελφου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΩΝ
Με πολλή χαρά σας προσκαλούµε σε συνάντηση συµφοιτητών του Χηµικού Τµήµατος (έτος εισαγωγής 1983)
που θα γίνει στο Bar - Restaurant “Ginger” την 1η Δεκεµβρίου 2012 (ώρα 21:00) - οδός Δορυλαίου 8 (Πλατεία
Μαβίλη).
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