
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, µέλη της ΠΕΕΧ 
 
Πρόσφατα εκπροσώπησα την ΠΕΕΧ στη Γενική Συνέλευση της EuCheMS (European Association 
for the Chemical and Molecular Sciences), όπου συναντιούνται κάθε χρόνο οι ηγεσίες όλων των 
χηµικών εταιριών της Ευρώπης.  Φέτος ήταν µαζί µας και ο Πρόεδρος της Αµερικανικής Εταιρίας 
Χηµικών (ACS) και η Αντιπρόεδρος της IUPAC, που ως γνωστόν οργανώνει το 2011 το ∆ιεθνές 
Έτος Χηµείας.  Πέρα από τα συνήθη διοικητικά θέµατα της EuCheMS, η Γενική Συνέλευση ασχολή-
θηκε φέτος έντονα µε το ∆ιεθνές Έτος Χηµείας και την ευκαιρία που παρέχει στις Ενώσεις Χηµικών 
όλων των Ευρωπαϊκών χωρών να βελτιώσουν την εικόνα της Χηµείας στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες.  
Η σχέση της κοινωνίας µε τη Χηµεία ποικίλλει πολύ - ακόµα και µέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης - και κυµαίνεται από αδιαφορία και καχυποψία της κοινωνίας απέναντι στη Χηµεία, µέχρι 
µια πιο ενηµερωµένη θετική στάση και την κατανόηση ότι η Χηµεία είναι Επιστήµη που µπορεί να 
λύσει πολλά από τα σύγχρονα προβλήµατα της ανθρωπότητας.  Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι 
ότι οι χώρες, στις οποίες η στάση απέναντι στη Χηµεία είναι θετική, όπως η Γερµανία, το Ηνωµένο 
Βασίλειο και η Φινλανδία, είναι χώρες, στις οποίες οι Ενώσεις Χηµικών και η ίδια η χηµική βιοµηχανί-
α έχουν καταβάλει µακροχρόνιες και συστηµατικές προσπάθειες να πλησιάσουν και να επιµορφώ-
σουν την κοινωνία.  Και το έκαναν αυτό υποδεικνύοντας κατ’ επανάληψη και σε όλους τους κοινωνι-
κούς εταίρους (µαθητές σε σχολεία, εκπαιδευτικούς, πολιτικούς, αυτοδιοίκηση, διάφορες οργανώσεις 
κ.α.) τα κοινωνικά οφέλη από µια ισχυρή παρουσία της Χηµείας στην κοινωνία.  Αν και ο µέσος πολί-
της διδάσκεται κάποια Χηµεία στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σπάνια αποκτά τελικά τη σωστή εικό-
να ότι η Χηµεία (α) είναι απαραίτητη για την κοινωνική ασφάλεια και (β) παράγει νέα υλικά κάθε τύ-
που, νέα φάρµακα, νέα έξυπνα προϊόντα και γενικά προσφέρει τεχνολογικές λύσεις σε πολλούς το-
µείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, καθώς είναι άκρως δηµιουργική επιστήµη.  Το έργο της επι-
µόρφωσης του κοινού για την αξία της επιστήµης µας είναι δική µας δουλειά.  Ειδικά η ΠΕΕΧ – και 
µάλιστα µε την ευκαιρία που παρέχουν τα πενηντάχρονά της το 2010 και το ∆ιεθνές Έτος Χηµείας το 
2011 – οφείλει να πλησιάσει περισσότερο την κοινωνία και να την επιµορφώσει.  Το αυτονόητο για 
µας δεν είναι δυστυχώς αυτονόητο για όλους.  Το ∆.Σ. της ΠΕΕΧ επεξεργάζεται τρόπους για να 
γιορτάσουµε το 2010 και το 2011 και να δηµιουργήσουµε µια αναβαθµισµένη εικόνα για τη Χηµεία 
στην Κύπρο, αντάξια των τεράστιων δυνατοτήτων και της προσφοράς της επιστήµης µας στο κοινω-
νικό σύνολο. 
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Aρσενικó στα υπόγεια νερά της Κύπρου 

της Αγάθης Στυλιανίδου 

Η ποιότητα και διαχείριση του πόσιµου νερού αποτελεί στις µέρες µας αντικείµενο έντονου προβλη-
µατισµού, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ειδικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η ποιότητα 
και διαχείριση των υδάτινων πόρων καταλαµβάνει όλο και σηµαντικότερη θέση στις συνειδήσεις των 
πολιτών και στα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων. 
 
 Tα υπόγεια ύδατα της Κύπρου, τα οποία χρησιµοποιούνται για ύδρευση, διακρίνονται για την πολύ 
καλή ποιότητά τους και την υψηλή τους καθαρότητα. H περιβαλλοντική ρύπανση, που παρατηρείται 
κάποτε, είναι αποτέλεσµα περιστατικών έκτακτης ρύπανσης, που προέρχονται από σηµειακές ή 
διάσπαρτες ή και πολλαπλές διάσπαρτες πηγές. 
 

Υπάρχει ένα ευρύ φάσµα ουσιών που ενοχοποιούνται για την ρύπανση του πόσιµου νερού. Οι ουσί-
ες αυτές διακρίνονται σε οργανικούς και σε ανόργανους ρυπαντές. Στους οργανικούς ρυπαντές συ-
γκαταλέγονται κατά κύριο λόγο τα φυτοφάρµακα, τα οποία καταλήγουν στα υπόγεια ύδατα λόγω των 
γεωργικών δραστηριοτήτων. Οι πτητικές οργανικές ενώσεις, οι πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάν-
θρακες (PAHs) καθώς επίσης και άλλοι οργανικοί µικρορυπαντές, είναι ουσίες οι οποίες ανήκουν 



οργανικών ρυπαντών και αποτελούν προϊόντα 
βιοµηχανικής ρύπανσης. Τέλος, στους ανόργα-
νους ρυπαντές συγκαταλέγονται τα βαρέα µέ-
ταλλα, στα οποία ανήκει και το αρσενικό-µια 
ένωση που µας απασχόλησε ιδιαίτερα αυτό τον 
καιρό λόγω της αυξηµένης συγκέντρωσής της 
στο νερό στην κοινότητα Μάµµαρη, όπως δια-
φάνηκε από τις γεωτρήσεις που πραγµατοποιή-
θηκαν στην περιοχή αυτή. 
 

Τι είναι όµως το αρσενικό; Το αρσενικό είναι 
στοιχείο διαδεδοµένο στον φλοιό της γης και 
συναντάται στο χώµα, σε πετρώµατα, στα υπό-
γεια νερά και στα φυτά. Οι φυσικές πηγές του 
αρσενικού στο περιβάλλον είναι κυρίως οι ηφαι-
στειογενείς δράσεις και η σήψη της φυτικής 
ύλης. Το αρσενικό απαντάται σε πολλές διαφο-
ρετικές µορφές, οργανικές ή ανόργανες και σε 
διάφορα σθένη, τα οποία καθορίζουν και διαφο-
ροποιούν σε σηµαντικό βαθµό την τοξικότητά 
του. Από τις ενώσεις του αρσενικού, στο εµπό-
ριο διατίθεται κυρίως το τριοξείδιό του (As2O3). 
Η ένωση αυτή αποτελεί πρώτη ύλη για την πα-
ρασκευή ζιζανιοκτόνων, µυκητοκτόνων, εντοµο-
κτόνων, συντηρητικών ξυλείας, πρόσθετων 
ζωοτροφών καθώς και φαρµακευτικών σκευα-
σµάτων. 
 

Η έκθεση του πληθυσµού σε αρσενικό µπορεί 
να γίνει µέσω της τροφής, του νερού και του 
αέρα. Το πόσιµο νερό το οποίο προέρχεται από 
τα υπόγεια νερά, αποτελεί την κυριότερη πηγή 
αρσενικού για τον άνθρωπο. Είναι σηµαντικό να 
σηµειωθεί το γεγονός ότι στο παρελθόν τα πό-
σιµα νερά της Κύπρου δεν έχουν υπερβεί το 
αποδεκτό νοµοθετικό όριο, που είναι 10 µg αρ-
σενικού / kg νερού. Αντίθετα, υπάρχουν περιο-
χές της γης όπου το πρόβληµα ρύπανσης των 
υδάτων από το αρσενικό είναι τεράστιο, µε ση-
µαντικότερη τη δραµατική ρύπανση των τελευ-
ταίων χρόνων (µετά το 1993) στο Μπαγκλαντές, 
όπου εκτιµάται ότι 20% του πληθυσµού χρησι-
µοποιεί νερό που είναι µολυσµένο από αρσενι-
κό και ακατάλληλο για ύδρευση. 
 

Ποιες οι επιπτώσεις της έκθεσης του ανθρώπου 
στο αρσενικό; Η τοξικότητα των ενώσεων του 
αρσενικού εξαρτάται από τον ρυθµό απέκκρι-
σης του αρσενικού από τον οργανισµό. Τα συ-
µπτώµατα της οξείας τοξικότητας περιλαµβά-
νουν πόνο στην κοιλιά, εµετούς, διάρροια, µυϊ-
κούς πόνους και αδυναµία. Μακροπρόθεσµη 
έκθεση σε νερό µε υψηλή συγκέντρωση αρσενι-
κού έχει συσχετιστεί µε αυξηµένο κίνδυνο καρκί-
νου του δέρµατος, της ουροδόχου κύστης, των 
πνευµόνων και των νεφρών, αλλά και µε σοβα-
ρές δερµατικές παθήσεις, νευροπάθειες και 
καρδιακά προβλήµατα. 
 

Πώς καταλήγει το αρσενικό στο πόσιµο νερό; 
Με δεδοµένο ότι το αρσενικό χρησιµοποιείται 

ως πρώτη ύλη για την παρασκευή σκευασµάτων 
κατάλληλων στις γεωργικές δραστηριότητες, στις 
δασικές βιοµηχανίες καθώς επίσης ως πρόσθετο 
στις ζωοτροφές και στα φαρµακευτικά σκευάσµατα, 
οι κυριότερες πηγές ρύπανσης είναι οι ακόλουθες: 
 

α) η γεωργική δραστηριότητα και χρήση γεωργικών 
χηµικών σκευασµάτων, 
β) υποπροϊόντα, στερεά και υγρά (κοπριές και λύ-
µατα) από τη λειτουργία πτηνοτροφικών και κτηνο-
τροφικών µονάδων, 
γ) οικιστικά και βιοµηχανικά υγρά απόβλητα, 
δ) υποπροϊόντα από τη λειτουργία των ∆ασικών 
Βιοµηχανιών, 
ε) φυσικές πηγές ρύπανσης. 
 

Όσον αφορά το θέµα που προέκυψε µε την ύπαρξη 
αρσενικού στο νερό της γεώτρησης που υδροδοτεί 
την κοινότητα Μάµµαρη, πραγµατοποιήθηκε προ-
καταρκτική διερεύνηση του εδάφους, του υπόγειου 
νερού, της κοπριάς σε πτηνοτροφικές/
κτηνοτροφικές µονάδες καθώς επίσης και τέφρας 
από τις δασικές βιοµηχανίες. Τα αποτελέσµατα 
έδειξαν ότι στο έδαφος και στην τέφρα δεν υπήρχε 
αρσενικό πάνω από το νοµοθετικό όριο των 10 µg/
kg. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στην περιοχή 
δεν υπάρχει εντατική γεωργική δραστηριότητα ούτε 
βαριές βιοµηχανίες, ενώ η γεωλογία του εδάφους 
είναι τέτοια που το έδαφος δεν περιέχει ορυκτά που 
να µπορούν να αποδεσµεύσουν αρσενικό. Αντίθε-
τα, βρέθηκαν αυξηµένες συγκεντρώσεις αρσενικού 
στο νερό των γεωτρήσεων και στη κοπριά. 
 

Αν και στην Κύπρο από το 2004 απαγορεύτηκε η 
χρήση του αρσενικού στις ζωοτροφές και στα κτηνι-
ατρικά σκευάσµατα, εντούτοις έχει διαφανεί ότι η 
κοπριά πιθανόν να αποτελεί την κύρια αιτία της 
ρύπανσης µε αρσενικό των υπόγειων νερών που 
υδροδοτούν την κοινότητα Μάµµαρη. Αυτό ενδεχο-
µένως να οφείλεται, είτε σε συσσωρευµένη κοπριά 
παλαιότερων χρόνων, είτε σε πρόσφατη κοπριά 
που προέρχεται από πτηνά/ζώα που τους χορη-
γούνταν παράνοµα ζωοτροφές και κτηνιατρικά φάρ-
µακα που είχαν ως πρόσθετο το στοιχείο αρσενικό. 
Επισηµαίνεται πάντως ότι το θέµα βρίσκεται ακόµη 
υπό διερεύνηση, αφού οι τρεις αρµόδιες αρχές, η 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος, το Τµήµα Γεωλογικής 
Επισκόπησης και το Γενικό Χηµείο, συνεχίζουν 
τους ελέγχους δειγµάτων νερού και εδάφους. 
 

Έκτός από τους ελέγχους που διεξάγουν οι αρµόδι-
ες αρχές του κράτους, η ίδια η κοινότητα του Μάµ-
µαρη προσέλαβε ειδικό εµπειρογνώµονα για να 
διαπιστώσει σε ποιο βαθµό έχουν εκτεθεί οι κάτοι-
κοι της κοινότητας στο αρσενικό. Για την έρευνα 
αυτή λήφθηκαν για έλεγχο δείγµατα από νύχια και 
ούρα από τους κάτοικους της κοινότητας. 
 

∆εδοµένου του προβλήµατος που έχει προκύψει  

Aρσενικó στα υπόγεια νερά της Κύπρου ...Συνέχεια 
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Περί ψωµιού 

Σελίδα 3 Τεύχος 4, Έκδοση 2009 

Χηµική Πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gluten 
Πληροφορίες για την γλουτένη. 
 

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/arsenic/en/  
http://www.nrdc.org/water/drinking/qarsenic.asp 
http://www.lenntech.com/periodic/water/arsenic/arsenic-and-
water.htm 
Πληροφορίες για το Αρσενικό στο νερό.

http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Chemistry 
Ενδιαφέρουσες γενικές αλλά και ειδικές πληροφορίες για τη 
Χηµεία θα βρείτε στην συγκεκριµένη ιστοσελίδα της γνωστής 
ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. 
http://www.chem.uoa.gr/vocabulary/login.asp 
Η ιστοσελίδα αφορά Αγγλο-Ελληνικό / Ελληνο-Αγγλικό Λεξι-
κό Χηµείας. Άκρως βοηθητική για γρήγορη πρόσβαση σε 
µετάφραση χηµικών όρων. 

Το ψωµί είναι µια παραδοσιακή τροφή 
που όλοι αγαπούµε γιατί την απολαµ-
βάνουµε από τα παιδικά µας χρόνια. 
Τα τελευταία δύο χρόνια οι διακυµάν-
σεις της τιµής του σιταριού έκαναν την 
ζωή των βιοµηχανιών άλεσης και ψη-
σίµατος δύσκολη. Οι Βρετανοί, εξαιτί-
ας της οικονοµικής κρίσης αντικατέ-

στησαν ακριβά τρόφιµα µε το ψωµί. Η πρωτεΐνη, ως βασικό 
συστατικό στην παραγωγή ψωµιού, δίνει την ευκαιρία στους 
επιστήµονες να επέµβουν στη διαδικασία ψησίµατος. Όταν το 
αλεύρι και το νερό αναµειγνύονται εκχυλίζεται η γλουτένη, η 
οποία συγκρατεί τους κόκκους αµύλου που α-
ποτελούν τον όγκο του αλευριού.  Η γλουτένη 
είναι σύµπλεγµα των πρωτεϊνών γλιαδίνη και 
γλουτενίνη, που βρίσκονται συνενωµένες µε το 
άµυλο στους σπόρους του σιταριού, του 
κριθαριού και της σίκαλης.  Η γλουτένη παίζει 
βασικό ρόλο στη συνοχή της ζύµης και είναι 
απαραίτητη για τη µίξης του ψωµιού προσφέρο-
ντας και µηχανική υποστήριξη για την οµοιόµορ-
φη κατανοµή των φυσαλίδων του διοξειδίου του 
άνθρακα µέσα στη ζύµη. 
   
Για την παραγωγή ψωµιού ο παραδοσιακός τρόπος ψησίµα-
τος έχει ένα µειονέκτηµα: Όταν φτιαχτεί η ζύµη πρέπει να πα-
ραµείνει «αδρανής» για τρεις ώρες για να εκχυλισθεί πλήρως 
η γλουτένη, µε αποτέλεσµα να υπάρχει πίεση χρόνου στον 
αρτοποιό, ο οποίος θα πρέπει να ξεκινά νωρίς το πρωί για να 
ζυµώσει φρέσκο ψωµί. Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν µε 
τις χηµικές πρόσθετες ουσίες αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον 
για την χρήση ενζύµων. Οι πρωτεάσες είναι  ένζυµα που 
διασπούν τον πεπτιδικό δεσµό των πρωτεϊνών, µε συνέπεια 
(για το ψωµί) να µειώνουν το χρόνο µίξης του νερού µε το 
αλεύρι µε την αύξηση της ταχύτητας απορρόφησης νερού, µε 
αποτέλεσµα να αυξάνεται η διόγκωση και να µειώνεται η στα-
θερότητα του αλευριού, κάτι που επιταχύνει την  παραγωγή 

ψωµιού.  
Ως γνωστόν, όταν περάσουν µέρες από την αγορά του ψω-
µιού, το ψωµί γίνεται µπαγιάτικο. Αυτό οφείλεται στη βαθµιαί-
α απώλεια νερού από το άµυλο, που «αποζελατινοποιείται» 
και χάνει την ελαστικότητά του, ενώ παράλληλα χάνονται και 
κάποια αρωµατικά συστατικά που δίνουν στο ψωµί τη 
«φρέσκια γεύση». Αυτή η διαδικασία µπορεί να καθυστερή-
σει µε την πρόσθεση λιπών στη ζύµη. Τα λίπη κρατούν το 
ψωµί υγρό και βελτιώνουν τον όγκο των φραντζόλων και τη 
µαλακότητα των ψίχουλων. Επίσης, τα πολικά λιπίδια χρησι-
µοποιούνται για την καθυστέρηση της µετατροπής του ψω-
µιού σε µπαγιάτικο, λόγω του ότι επιδρούν µε κάποιο, όχι 

επακριβώς κατανοητό τρόπο, στις πρωτεΐνες 
της γλουτένης. 
 Στη ζύµη του ψωµιού πάντα προσθέτουν αλά-
τι, όχι µόνο για τη γεύση, αλλά και επειδή τα 
ιόντα του αλατιού δίνουν µια ισχυρότερη και 
σταθερότερη ζύµη, επηρεάζοντας άµεσα τις 
ρεολογικές ιδιότητες και την ελαστικότητα της 
ζύµης. Όταν δεν προστεθεί αλάτι, η ζύµη είναι 
κολλώδης και το ψωµί άγευστο.  
Τέλος, η ζύµη που ζυµώνεται µε αργό ρυθµό 

έχει περισσότερη γεύση από τη «γρήγορη» ζύµη.  Παρόλα 
αυτά, η διαδικασία παραγωγής ψωµιού Chorleywood, η 
οποία αναπτύχθηκε στη Βρετανία την δεκαετία του ’60, περι-
λάµβανε ισχυρή µηχανική µίξη για να ενσωµατώσει τις φυσα-
λίδες. Για την παραγωγή του ψω-
µιού αυτού χρησιµοποιείται Ευ-
ρωπαϊκό  αλεύρι µε χαµηλή πρω-
τεΐνη. Το ψωµί Chorleywood έχει 
πολλά πλεονεκτήµατα για τους 
καταναλωτές: είναι φθηνό, µαλα-
κό, διατηρείται περισσότερο και 
κάνει καλές φρυγανιές και σά-
ντουιτς.  

στην κοινότητα αυτή, σε προσωρινή βάση τα νοικοκυριά γεµίζουν τα ντεπόζιτά τους µέσω βυτιοφόρων. Για οριστική επίλυση 
του προβλήµατος, αποφασίστηκε το κλείσιµο των γεωτρήσεων που τροφοδοτούσαν µε νερό το δίκτυο της κοινότητας.  
 

Ταυτόχρονα, άρχισε η διεξαγωγή έργων συντήρησης του αγωγού, ο οποίος συνδέει τη Λευκωσία µε την κοινότητα του Μάµµα-
ρη και ο οποίος βρισκόταν σε αδράνεια για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αφού ολοκληρωθεί η συντήρηση του αγωγού, το Γενικό 
Χηµείο, σε συνεργασία µε τις Υγειονοµικές Υπηρεσίες, θα ελέγξουν την καταλληλότητα του νερού, µε απώτερο σκοπό να δοθεί 
το πράσινο φως για την υδροδότηση της κοινότητας µέσω του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας.  
 

Τέλος, µε αφορµή το πιο πάνω περιστατικό, είναι σηµαντικό να τονιστεί η σηµασία των χηµικών αναλύσεων που διεξάγονται 
για την προστασία του πληθυσµού, µε τις οποίες  ελέγχεται το πόσιµο νερό του ∆ικτύου Υδατοπροµήθειας και νερών γεωτρή-
σεων, που χρησιµοποιούνται για σκοπούς ύδρευσης. Ο σχετικός έλεγχος εφαρµόζεται µέσω Πρωτοκόλλων Συνεργασίας του 
Γενικού Χηµείου µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και σκοπό έχουν την διασφάλιση της ποιότητας του πόσιµου νερού. Οι αναλύσεις 
που διεξάγονται από το Γενικό Χηµείο σχετικά µε το πόσιµο νερό, είναι σύµφωνες µε  τον Νόµο Ν.87(I)/2001 που προβλέπει 
για την Παρακολούθηση και τον Έλεγχο Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Οδηγία 98/83/ΕΕ). Οι χηµικές αυτές 
αναλύσεις, έχουν στόχο τη γρήγορη ανίχνευση και εντοπισµό επικίνδυνων για τη υγεία του ανθρώπου ουσιών και τη διασφάλι-
ση της καταλληλότητας του πολύτιµου αυτού αγαθού. Γενική εκτίµηση είναι ότι στην Κύπρο, γίνονται σωστά και έγκαιρα οι 
απαραίτητοι έλεγχοι και ότι το νερό που καταλήγει στα νοικοκυριά για ύδρευση, είναι ψηλής ποιότητας και απαλλαγµένο από 
βλαβερές ουσίες. 

Aρσενικó στα υπόγεια νερά της Κύπρου ...Συνέχεια 



Σελίδα 4 Περί Χηµείας 

µε θετικό πνεύµα – η ενοποίηση των µαθηµάτων Φυσικής 
και Χηµείας στις δύο πρώτες τάξεις του Γυµνασίου, όπου 
µπαίνουν οι βάσεις για τη συνέχεια. Σε ένα ενιαίο µάθηµα 
µε κάποια άνεση χρόνου θα µπορούν να δίδονται στους 
µαθητές όλες οι βασικές έννοιες, να αποφεύγονται άσκοπες 
επαναλήψεις και να προωθούνται νέες διδακτικές προσεγγί-
σεις.  Το εξαιρετικά σηµαντικό θέµα της «διαθεµατικότητας» 
θα µπορεί επίσης να προσεγγισθεί µέσα από ένα τέτοιο 
µάθηµα, που θα είναι από τη φύση του διαθεµατικό. 
 
Η Γ’ Γυµνασίου θα είναι στο νέο σχεδιασµό η πρώτη τάξη 

όπου ο µαθητής θα αρχίσει να βλέπει τη Χηµεία σαν µια 

διακριτή φυσική επιστήµη µε τους δικούς της καθαρούς 

στόχους.  Το στοίχηµα για την ύλη της Γ΄ Γυµνασίου είναι 

µεγάλο, επειδή εκεί θα γίνεται η ξεκάθαρη εισαγωγή στην 

πολύπλοκη γλώσσα της Χηµείας, στα σύµβολα των στοιχεί-

ων και στις χηµικές αντιδράσεις.  Η ύλη της Γ’ Γυµνασίου 

πρέπει να ξανασχεδιασθεί µε ελκυστικό τρόπο, ώστε η ει-

σαγωγή της νέας γλώσσας και των συµβόλων της να γίνε-

ται µε τρόπο ήπιο, που να µην αποµακρύνει τον µέσο µα-

θητή, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνεται ξεκάθαρη η αξία 

της Χηµείας για την κοινωνία.  Τελειώνοντας το Γυµνάσιο ο 

µαθητής πρέπει να γνωρίζει τι είναι η Χηµεία, γιατί είναι 

χρήσιµη στο σύγχρονο άνθρωπο, µε τι ασχολείται 

(σύνθεση-ανάλυση) και ποια είναι τα βασικά της εργαλεία. 

Στο προηγούµενο ενηµερωτικό δελτίο, αναφερόµενοι στα 
Αναλυτικά Προγράµµατα της Χηµείας στην δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, είχαµε γράψει τα εξής σχετικά µε την κατάστα-
ση στα γυµνάσια: 
 

• Στην Α’ Γυµνασίου δεν διδάσκεται καθόλου Χηµεία.  Το 
αναχρονιστικό µάθηµα των «Φυσιογνωστικών», που εξακο-
λουθεί να υφίσταται, σπάζει τη συνέχεια µε τα µαθήµατα 
Επιστήµης του ∆ηµοτικού και δεν οδηγεί πουθενά, καθώς 
δεν αποτελεί µέρος ενός οργανικού συνόλου, αλλά µια κακή 
συνήθεια «από τα παλιά». 
 

• Στη Β’ και στη Γ’ Γυµνασίου η Χηµεία διδάσκεται ως µονό-
ωρο µάθηµα, µε όλα τα κακά συνεπακόλουθα. Η ύλη που 
διδάσκεται είναι πολύ λίγη, τόσο που στο τέλος του Γυµνα-
σίου δεν έχει δοθεί στους µαθητές η εικόνα για το ποιοι είναι 
οι στόχοι της Επιστήµης της Χηµείας, σε τι οµοιάζει και σε τι 
διαφέρει από άλλες Φυσικές Επιστήµες.  ∆εν έχουν καν 
καταλάβει οι µαθητές ότι πρόκειται για ποσοτική φυσική 
επιστήµη.  Η εργαστηριοποίηση που ορθά επιχειρείται σκο-
ντάφτει πάνω στην ελάχιστη θεωρητική γνώση των µαθητών 
και τον ελάχιστο διαθέσιµο χρόνο.  Τελειώνοντας το Γυµνά-
σιο ο µαθητής δεν έχει καταλάβει γιατί πρέπει να γνωρίζει 
Χηµεία ο πολίτης µιας σύγχρονης κοινωνίας. 
 
Στο Γυµνάσιο χάνεται µια τεράστια ευκαιρία, όχι µόνο για τη 
Χηµεία αλλά για όλα τα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών.  
Είναι η ηλικία που τα παιδία πρέπει να µάθουν να αγαπούν 
τις Επιστήµες, αλλά αυτό µπορεί για τους περισσότερους να 
γίνει µόνο µε διδακτικές προσεγγίσεις πολύ διαφορετικές 
από την από καθέδρας διδασκαλία.  Η Χηµεία έχει βέβαια το 
πλεονέκτηµα της εργαστηριοποίησης.  Οι µαθητές µπορούν 
να κάνουν πειράµατα στο εργαστήριο, να ξεφύγουν από την 
«ανία» της τάξης, να καταλάβουν ότι όσα λέγονται στην τάξη 
µπορούν (και πρέπει) να γίνονται «χειροπιαστά».  Όµως το 
πλεονέκτηµα αυτό η Χηµεία το χάνει, επειδή είναι µονόωρο 
µάθηµα.  Πώς θα µπορέσουν να σχεδιαστούν και να προ-
στεθούν νέα πειράµατα στην διδακτική ύλη, πώς θα µπορέ-
σουν να γίνονται εξωσχολικές δραστηριότητες (όπως η ανα-
κάλυψη της χηµείας στη φύση, η κατανόηση της σηµασίας 
της χηµικής ανάλυσης για το περιβάλλον, η επίσκεψη σε 
χηµικά εργαστήρια όπου γίνονται έλεγχοι τροφίµων και περι-
βαλλοντικών δειγµάτων κλπ.), στα πλαίσια ενός µονόωρου 
µαθήµατος, που πότε γίνεται και πότε δεν γίνεται;  Σε αυτήν 
ακριβώς την απαράδεκτη στενότητα χρόνου, που 
«ευνουχίζει» κάθε προσπάθεια να προσφερθεί µια σύγχρο-
νη δηµόσια εκπαίδευση στη Χηµεία, επικεντρώνεται η προ-
σπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγµή για να βελτιωθούν τα 
αναλυτικά προγράµµατα της Χηµείας. 
 
Η στενότητα χρόνου δεν είναι ωστόσο το µόνο πρόβληµα 
που αντιµετωπίζει η διδασκαλία της Χηµείας στο γυµνάσιο.  
Απουσιάζει παντελώς και η συνεργασία µεταξύ διαφορετι-
κών αντικειµένων και ιδιαίτερα µε το µάθηµα της Φυσικής.  
Το αποτέλεσµα είναι ότι κάποια θέµατα διδάσκονται χωρίς 
λόγο και από τα δύο µαθήµατα (π.χ. η δοµή του ατόµου, οι 
φάσεις της ύλης κλπ.), ενώ σε άλλα θέµατα η ύλη της Φυσι-
κής δεν «υποστηρίζει» την ύλη της Χηµείας.  Όταν για πα-
ράδειγµα η Χηµεία ασχολείται µε ηλεκτρολυτικά διαλύµατα 
και ιόντα, που η περιγραφή τους προϋποθέτει την εµπέδω-
ση της έννοιας του ηλεκτρικού φορτίου, η έννοια αυτή δεν 
έχει διδαχθεί στα µαθήµατα της Φυσικής.  Για το λόγο αυτό 
έχει πρόσφατα προταθεί – και φαίνεται να αντιµετωπίζεται 

Προβλήµατα της Χηµείας στη Μέση 

Εκπαίδευση.  Μέρος ΙV. 
«Η διδασκαλία της Χηµείας στο Γυµνάσιο» 

10ο Συνέδριο Κύπρου-Ελλάδας 

«Χηµική συνείδηση στον 21ο αιώνα» 

Το 10ο Συνέδριο Χηµείας Ελλάδας-Κύπρου, µε θέµα 
«Χηµική συνείδηση στον 21ο αιώνα», πραγµατοποιήθηκε 
στο Ηράκλειο της Κρήτης µεταξύ 2 και 4 Ιουλίου 2009. Τη 
γενική εποπτεία του Συνεδρίου είχε η Ένωση Ελλήνων Χη-
µικών (ΕΕΧ), αλλά το βάρος της διοργάνωσης είχε η τοπική 
οργανωτική επιτροπή, στην οποία συµµετείχαν η περιφερει-
ακή οργάνωση Κρήτης της ΕΕΧ και το Τµήµα Χηµείας του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης.  Άλλοι συνδιοργανωτές ήταν η ΠΕ-
ΕΧ, το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Κύπρου και τα 
Γενικά Κρατικά Χηµεία Ελλάδας και Κύπρου. 
 

Το συνέδριο είχε πολλές εξαιρετικές στιγµές και το επίπεδο 
των εργασιών που παρουσιάστηκαν ήταν γενικά πολύ υψη-

λό, αλλά, κρίνο-
ντας από τον 
αριθµό των συ-
νέδρων (που 
ήταν περίπου 
100), δεν έφτασε 
την επιτυχία των 
δύο προηγουµέ-
νων συνεδρίων 
στη Θεσσαλονί-
κη (2004) και τη 
Λάρνακα (2007). 
Από την Κύπρο, 
συµµετείχαν στο 
συνέδριο περί-

που 30 σύνεδροι, αριθµός σχετικά ικανοποιητικός. Υπήρξαν 
διάφοροι λόγοι για αυτή τη µειωµένη προσέλκυση συνέ-
δρων.  Η εποχή (αρχές Ιουλίου) φαίνεται ότι έδρασε ανα-
σταλτικά, καθώς υπήρχε σοβαρός ανταγωνισµός µε πολλά 
διεθνή συνέδρια που παρακολουθούνται από ακαδηµαϊκούς 
σε Ελλάδα και Κύπρο. Την εποχή αυτή αρχίζουν επίσης για 
πολλούς οι θερινές διακοπές.  Η απόφαση της τοπικής ορ-
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10ο Συνέδριο Κύπρου-Ελλάδας 

«Χηµική συνείδηση στον 21ο αιώνα»…συνέχεια 

γανωτικής επιτροπής να διοργανώσει εκδηλώσεις του Συνεδρίου τόσο µέσα στην πόλη του Ηρακλείου (στο ξενοδοχείο 
ΑΤΛΑΝΤΙΣ), όσο και στο Τµήµα Χηµείας στην Πανεπιστηµιούπολη (που είναι αρκετά χιλιόµετρα έξω από την πόλη), απο-
δείχτηκε τελικά µάλλον επιζήµια.  
 

Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της  Πέµπτης (2 Ιουλίου 2009) στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑ-
ΝΤΙΣ, στην παρουσία του ∆ηµάρχου, του Νοµάρχη και του Μητροπολίτη Ηρακλείου, τοπικών βουλευτών, εκπροσώπων 
των Υπουργείων Υγείας και Εµπορίου της Ελλάδας, καθώς και πολλών συνέδρων, οι οποίοι είχαν καταφθάσει την ίδια 
µέρα από την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και απλών πολιτών µε ενδιαφέρον για τα θέµατα και τους προβληµατισµούς 
του Συνεδρίου. Το Συνέδριο προλόγισε καλωσορίζοντας τους Συνέδρους η Πρόεδρος της ΕΕΧ κα Άννα Στεφανίδου, ο 
Πρόεδρος της ΠΕΕΧ ∆ρ Επαµεινώνδας Λεοντίδης, ο εκπρόσωπος της τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής, ο ∆ήµαρχος 
Ηρακλείου, ο Νοµάρχης Ηρακλείου και άλλοι φορείς.  Μετά τους χαιρετισµούς ακολούθησαν δύο µεγάλης διάρκειας και 
γενικού ενδιαφέροντος οµιλίες. Ο Καθηγητής Νίκος Χατζηχριστίδης από το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
µίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στη Χηµεία των Πολυµερών, όπου το εργαστήριό του παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο 
Οµότιµος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ευτύχης Μπιτσάκης µίλησε για την «Κοινωνική Ευθύνη των Επιστη-
µόνων στην Εποχή µας», που δεν είναι µικρότερη από εκείνη της εποχής του Ψυχρού Πολέµου, καθώς τώρα διακυβεύε-
ται το µέλλον της ανθρωπότητας µε την αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας και τις επερχόµενες κλιµατικές αλλαγές. Στη 
συνέχεια ακολούθησε δεξίωση στο ξενοδοχείο µε Κρητικό κρασί και εδέσµατα, προσφέροντας έτσι µια  πρώτη ευκαιρία 
επαφής των Συνέδρων. 
 

Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν  το πρωί της Παρασκευής (3/7/2009) και διήρκεσαν όλη την ηµέρα της Παρασκευής 
και του Σαββάτου (4/7/2009).  Λόγω της σχετικά µικρής διάρκειας του συνεδρίου, αλλά και των πολλών διαφορετικών 
θεµάτων, υπήρχαν ταυτόχρονα καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου παράλληλες οµιλίες σε δύο διαφορετικές αίθουσες. Το 
Συνέδριο κάλυψε αρκετές θεµατικές ενότητες (Εκπαίδευση, Αναλυτική Χηµεία και Περιβάλλον, Ανόργανη Χηµεία, Οργανι-
κή Χηµεία, Βιοχηµεία, Ποιότητα Υδάτων, Χηµεία και Τεχνολογία Τροφίµων και Ποτών, Καταναλωτής και Υγεία). Επιπλέ-
ον, καθ’ όλη την διάρκεια του Συνεδρίου υπήρχαν ανηρτηµένες εργασίες στους χώρους του Τµήµατος Χηµείας στην Πα-
νεπιστηµιούπολη, µε θέµατα από όλες τις προαναφερθείσες ενότητες, οι οποίες κρατούσαν το ενδιαφέρον των συνέδρων 
κατά την διάρκεια των διαλειµµάτων για καφέ και γεύµα.  
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η διοργάνωση το βράδυ της Παρασκευής (3/7/2009) στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ ειδικής συνεδρί-
ας για τη Χηµεία των τροφίµων, όπου ακούστηκαν εξαιρετικές εισηγήσεις για το κρασί, το ελαιόλαδο και το µέλι (µεταξύ 
των οποίων και από τη «δική µας» Βέρα Κοκκινόφτα του Κρατικού Χηµείου), παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα της Ελλά-
δας και της Κύπρου. Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η εισήγηση του γνωστού οινοπαραγωγού κ. Ιωάννη Μπουτάρη, µε τίτλο 
«Οίνος, Πολιτισµός και Τεχνολογία», ο οποίος κατέδειξε τη διαφορά της αντίληψης για το κρασί στις «παλιές» και τις 
«νέες» οινοπαραγωγούς χώρες. Αµέσως µετά από αυτή τη συνεδρία διεξήχθη πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης, µε θέµα «Ποιότητα στην ∆ιατροφή».   
 

Το Συνέδριο έληξε το Σάββατο το απόγευµα στις 17.00 µε ανταλλαγή αναµνηστικών δώρων µεταξύ των δύο Ενώσεων 
Χηµείας (Ελλάδας και Κύπρου). Η ΠΕΕΧ και όλοι οι Κύπριοι σύνεδροι ευχαριστούµε θερµά για την εξαιρετική φιλοξενία 
και όλη τη γενικότερη προσπάθεια την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό της κύριο Γιάννη 
Μπαλαχούτη. 
 

Στην Κύπρο έχει δοθεί τώρα η σκυτάλη για την διοργάνωση του επόµενου συνεδρίου της σειράς που θα γίνει (πιθανότατα 
στη Λεµεσό) το 2011.  Πρόκειται για διοργάνωση ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς το 2011 έχει κηρυχθεί από την IUPAC ως 
∆ιεθνές Έτος Χηµείας και το Συνέδριο Ελλάδας/Κύπρου προσφέρει µια εξαιρετική ευκαιρία για να προβληθεί η επιστήµη 
της Χηµείας στην τοπική κοινωνία και να δηµιουργηθεί µια νέα δυναµική για το µέλλον της Χηµείας στην Κύπρο.  

Επιτυχία της Κυπριακής Οµάδας  

στη 41η ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Χηµείας 2009  

Η ∆ιεθνής Ολυµπιάδα Χηµείας έχει πλέον µια µακρόχρονη και λαµπρή ιστορία. Το επίπεδο της εξέτασης είναι εξαιρετικά 
υψηλό (επίπεδο Πανεπιστηµιακό, αν και οι διαγωνιζόµενοι είναι ακόµα µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης!) και ο 
συναγωνισµός για τα µετάλλια είναι πολύ µεγάλος. 
 
Η συµµετοχή µας είναι ιδιαιτέρα σηµαντική για την προβολή της Κύπρου, που συντελείται µε την άµεση επαφή νέων αν-
θρώπων µε ανάλογη µόρφωση και προσανατολισµούς. Επί σειρά ετών, κάτω από την καθοδήγηση του Συνδέσµου Χηµι-
κών Καθηγητών (ΣΥ.ΧΗ.ΚΑ), της Παγκύπριας Ένωσης Επιστηµόνων Χηµικών (ΠΕΕΧ) και του Τµήµατος Χηµείας του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου, οι Κύπριοι µαθητές έχουν κατακτήσει µετάλλια και επαίνους και έχουν γίνει οι καλύτεροι πρεσβευ-
τές της χώρας µας στον επιστηµονικό στίβο. Οι διακρίσεις αυτές είναι ιδιαίτερα τιµητικές, αν αναλογιστούµε το µέγεθος του 
πληθυσµού της χώρας και τη µεγάλη δυσκολία να ασχοληθούν οι µαθητές της Γ’ Λυκείου (που οι πλείστοι προετοιµάζο-
νται για Εισαγωγικές Εξετάσεις στα Πανεπιστήµια) µε ύλη που είναι πολύ διαφορετική από αυτή του σχολείου. 
 
Στην 41η ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Χηµείας που διοργάνωσε φέτος το Ηνωµένο Βασίλειο στα πανεπιστήµια Oxford και Cam-
bridge στο διάστηµα 18 - 27 Ιουλίου 2009, πήραν µέρος 250 διαγωνιζόµενοι από 67 χώρες. Η κάθε χώρα µπορεί να αντι-
προσωπευθεί από 4 µαθητές µέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται µετά από διαγωνισµό. Την οµάδα συνοδεύουν 2 
µέντορες που πρέπει να είναι χηµικοί. Την Κύπρο αντιπροσώπευσαν φέτος οι µαθητές: 
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∆ηµητρίου Χάρης  Λανίτειο Λύκειο Α΄, Λεµεσός 

Αναστασιάδης Χρίστος  Λύκειο Απ. Πέτρου και Παύλου, Λεµεσός 

Γεωργίου Μιχάλης  Λύκειο Πόλεως Χρυσοχούς, Πάφος 

Ιωάννου Βασίλης  Λύκειο Αγ. Αντωνίου, Λεµεσός 

 
Την Κυπριακή οµάδα συνόδευσαν οι καθηγητές Χηµείας Καίτη Σουτζιή ως αρχηγός απο-
στολής (Head mentor) και  Παρασκευάς Παντελή ως συνοδός (mentor).  Η προετοιµασία 
της οµάδας πάνω σε θεωρητικά θέµατα έγινε από τους καθηγητές Χηµείας Καίτη Σουτζιή, 
Παρασκευά Παντελή, Ρένο Κοροµία και ∆ηµήτρη Χρυσέλλη. Το Tµήµα Χηµείας του Πανε-
πιστηµίου Κύπρου συνέβαλε επίσης σηµαντικά στην προετοιµασία της οµάδας. Η προετοι-
µασία έγινε µε διδασκαλία θεωρητικής ύλης που υποδεικνύεται από τους διοργανωτές, 
αλλά και µε βάση τα "προπαρασκευαστικά προβλήµατα" της διοργανώτριας χώρας. Οι 
εργαστηριακές ασκήσεις έγιναν στο τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Κύπρου από τον 
Λέκτορα Νίκο Χρονάκη.  
 
Φέτος ο µαθητής Χρίστος Αναστασιάδης κατάφερε να κερδίσει ένα χάλκινο µετάλλιο.  Πρό-
κειται για µεγάλη επιτυχία (µε δεδοµένη τη µεγάλη δυσκολία του διαγωνισµού), που ενισχύ-
ει τη σπουδαία παράδοση που η Κύπρος έχει πλέον σε αυτή την διεθνή Ολυµπιάδα Επι-
στήµης.  Θερµά συγχαρητήρια στον Χρίστο και τα άλλα παιδία  της οµάδας για τη προσπά-
θεια και τη χαρά που µας έδωσαν!  Το επόµενο «παγκόσµιο» ραντεβού για τις νεαρές χηµι-
κές «διάνοιες» θα δοθεί στην 42η ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Χηµείας που θα διεξαχθεί στην Ιαπω-
νία τον Ιούλιο του 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φωτογραφία της Κυπριακής Ολυµπιακής οµάδας στο προαύλιο του King’s College του 
Πανεπιστηµίου Cambridge. ∆ιακρίνονται από αριστερά: Παρασκευάς Παντελή, Χάρης ∆η-
µητρίου, Χρίστος Αναστασιάδης, Βασίλης Ιωάννου, Μιχάλης Γεωργίου, Καίτη Σουτζιή. 

Επιτυχία της Κυπριακής Οµάδας  

στη 41η ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Χηµείας 2009 … Συνέχεια 


