
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Στα πλαίσια του παγκόσμιου προγράμματος ″Νεαροί Πρέσβεις για τη Χημεία″ 
(Young Ambassadors for Chemistry), το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
σε συνεργασία με την Διεθνή Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας 
(IUPAC) διοργάνωσε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα  εκδήλωση στη πλατεία 
Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λεμεσό, το Σάββατο, 24 Απριλίου 2010. 
 
Βασικοί στόχοι της όλης εκδήλωσης ήταν η προώθηση της δημιουργικότητας 
και η προσπάθεια ώστε το ευρύ κοινό να συνειδητοποιήσει το ρόλο της 
Χημείας στην πρακτική εφαρμογή της.  
 
 Αρχικά,  μαθητές και μαθήτριες από διάφορα Γυμνάσια και Λύκεια της 
επαρχίας Λεμεσού, σχημάτισαν ομάδες και  με την καθοδήγηση των 
καθηγητών τους, κλήθηκαν να παρασκευάσουν διάφορα καλλυντικά όπως        
άλατα μπάνιου, σιαμπουάν, τζέλλυ μαλλιών και κρέμα χεριών.  

 



Ταυτόχρονα παιδιά, μέλη της κάθε ομάδας, διενήργησαν μικρή έρευνα, με τη μορφή ερωτηματολογίου, 
ανάμεσα στο κοινό,  με στόχο να εμπλακούν οι επισκέπτες στην όλη διαδικασία , να κατατοπιστούν και 
να εκφράσουν τη γνώμη τους για τη Χημεία, με απώτερο σκοπό να διαπιστωθεί  κατά πόσον κατανοούν 
το ρόλο της Χημείας στη σύγχρονη καθημερινή ζωή. Τα ερωτηματολόγια κυκλοφόρησαν στα ελληνικά, 
αγγλικά και γαλλικά.  
 
Στη συνέχεια κάθε ομάδα παρουσίασε στο κοινό, με τη μορφή διαγωνισμού, τα προϊόντα που 
παρασκεύασε διαφημίζοντάς τα με πρωτότυπες αφίσες  και  ολιγόλεπτα σκετσάκια που εντυπωσίασαν 
τους επισκέπτες.  
 
Οι Νεαροί Πρέσβεις για τη Χημεία, εργάστηκαν με ζήλο, φαντασία και χιούμορ. Δημιούργησαν προϊόντα 
χρήσιμα στην καθημερινή ζωή, αποδεικνύοντας  πως οι γνώσεις Χημείας αποτελούν  χρήσιμο εργαλείο 
που βοηθά τους μαθητές και  αυριανούς πολίτες να επιλέγουν τα κατάλληλα προϊόντα και να τα 
χρησιμοποιούν ορθά. 
 
Την όλη εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο αντιδήμαρχος Λεμεσού κ. Γιάννος Δανιηλίδης , 
η Διευθύντρια  Μέσης Εκπαίδευσης, Δρ Ζήνα Πουλλή, οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού, κ. Σάββας Αντωνίου, κ. Γιαννάκης Ευθυμίου, κ. Κώστας Γεωργιάδης, ο καθηγητής του 
ΤΕΠΑΚ  Δρ Τάκης Κασπαρής, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λεμεσού  κ. Αδάμος Κόμπος και κ. Κρίστης 
Δημητρίου καθώς και η  Διευθύντρια του Λανιτείου Λυκείου Β΄ κ. Ευφρόσυνη Τρυφωνίδου.   
 
Η εκδήλωση έκλεισε με σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε η  Δρ Ζήνα Πουλλή και με τη βράβευση των 
τριών καλύτερων ομάδων που παρασκεύασαν και διαφήμισαν με επιτυχία  τα προϊόντα τους. 
 
 
 

 


