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 1
η
 Δραστηριότητα – ΦΥΣΙΚΗ 

Σας έχει τελειώσει η μπαταρία και δε δουλεύει το κομπιουτεράκι;     

Υπάρχει λύση! 

Αν σας λέγαμε ότι με 2-3 λεμόνια μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, τι θα 

σκεφτόσαστε; Όσο και αν φαίνεται περίεργο, ένα ταπεινό λεμόνι μπορεί να 

δώσει ηλεκτρικό ρεύμα. 

Ποιο είναι το μυστικό; 

Πώς δουλεύει η μπαταρία; Η απάντηση είναι απλή φυσικοχημεία... Τα μέταλλα δεν έχουν την ίδια τάση 

να αποβάλλουν ηλεκτρόνια. Ο ψευδάργυρος Zn είναι ηλεκτροθετικότερος του χαλκού Cu .Τα άτομα 

του χαλκού προσελκύουν ηλεκτρόνια με μεγαλύτερη δύναμη από τα άτομα του ψευδαργύρου. Αν 

φέρετε τα δύο μέταλλα σε επαφή, πολλά ηλεκτρόνια θα περάσουν από τον ψευδάργυρο στο χαλκό. 

Όταν η δύναμη απώθησης μεταξύ των ηλεκτρονίων και η δύναμη έλξης ηλεκτρονίων από το χαλκό 

ισοσταθμιστούν (και αυτό συμβαίνει σχεδόν στιγμιαία), η ροή ηλεκτρονίων σταματά. 

Αν όμως τα δύο ηλεκτρόδια είναι βουτηγμένα σε έναν αγωγό-διάλυμα ( ηλεκτρολύτη)και τα 

συνδέσουμε εξωτερικά με ένα σύρμα, η αντίδραση μεταξύ ηλεκτροδίων και διαλύματος δημιουργεί 

ένα κύκλωμα με συνεχή ροή ηλεκτρονίων, το οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Τα φρούτα 

ουσιαστικά αποτελούν τα διαλύματα των ηλεκτρολυτών με τα οξέα που περιέχουν και επιτρέπουν στα 

ηλεκτρόνια να κινηθούν στο κύκλωμα.  

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ 

1. 2-3 λεμόνια                                                              
2. 2-3 κέρματα από χαλκό 
3. 2-3 γαλβανισμένα καρφιά 
4. 2 πολύμετρα 
5. Καλώδια με κορκοδειλάκια 
6. 1 μαχαίρι 
7. 1 κομπιουτεράκι χωρίς μπαταρία 

Βήμα 1ο Φτιάξτε τις μπαταρίες σας 

1. Μαλακώστε τα λεμόνια  με την παλάμη σας σε μια σκληρή επιφάνεια, πιέζοντας τα για να σπάσουν 

μερικοί από τους θυλάκους με το χυμό στο εσωτερικό τους.(προσοχή μη σπάσει ο φλοιός τους) 

2. Χρησιμοποιείστε το μαχαίρι  χαράξτε τη φλούδα τόσο ώστε να βάλλετε το κέρμα και σε απόσταση 3 

εκ. περίπου βυθίστε το καρφί με κατεύθυνση προς το κέντρο του καρπού αλλά να μην ακουμπήσει το 

κέρμα. 

3. Συνδέστε 1 καλώδιο με το κέρμα και 1 άλλο με το καρφί. 

4. Ρυθμίζοντας το πολύμετρο ώστε να μετράει σταθερή τάση μέχρι 20V, μετρήστε τις τάσεις των 

μπαταριών σας. Καλέστε  τον υπεύθυνο ώστε να ελέγξει την ρύθμιση. 

- 
+ 
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A

V

Αριθμός λεμονιών = …………………. 

 

Λεμόνι 1 Λεμόνι 2 Λεμόνι 3 
Τάση ……… Τάση ……… Τάση ……… 

 

Βήμα 2ο Φτιάξτε ένα κύκλωμα 

1. Χρησιμοποιώντας 2 ( ή και 3 αν χρειαστεί) από τις μπαταρίες σας τροφοδοτήστε το κομπιουτεράκι 

και θέστε το σε λειτουργία! Καλέστε  τον υπεύθυνο ώστε να ελέγξει την σύνδεση.  

2. Ρυθμίστε το άλλο πολύμετρο ώστε να μετράει σταθερό ρεύμα μέχρι 20mA και συνδέστε τα όργανα 

έτσι ώστε να μετρήσετε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα σας και τη τάση στα άκρα 

και των 2 ή 3 μπαταριών. Καλέστε  τον υπεύθυνο ώστε να ελέγξει την σύνδεση. 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 3ο  Χρησιμοποιείστε το κομπιουτεράκι, που μόλις τροφοδοτήσατε, για να 

υπολογίσετε 

1. Την ισχύ του συστήματος των μπαταριών σας  

2. Την ενέργεια που μπορούν να δώσουν στο κύκλωμα αν συνδεθούν για 1 min 

3. Τον αριθμό των λεμονιών που θα χρειαστούν προκειμένου 

να ανάψει μια λάμπα 100W που έχετε σπίτι σας. 

Βήμα 4ο Δικαιολογείστε την άποψη σας 

1. Σε μια ομάδα συμμαθητών σας κάποιος σκέφτηκε να πάρει όλα τα κέρματα και να φύγει. Οι 

υπόλοιποι συνέχισαν τη διαδικασία χρησιμοποιώντας δυο καρφιά σε κάθε λεμόνι. Πως λέτε να 

εξελίχτηκε  η διαδικασία;  

 

 

2. Πιστεύετε ότι τα λεμόνια σας θα συνεχίσουν  να τροφοδοτούν το κομπιουτεράκι μετά από λίγες 

ώρες; 

  

I = …………………. 

V = …………………. 

I = …………………. 

P = …………………. 

E = …………………. 
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2
η
 Δραστηριότητα - ΧΗΜΕΙΑ 

Σας αρέσει να πίνετε φρέσκους χυμούς, συσκευασμένους χυμούς, αναψυκτικά ή 

να τρώτε ολόκληρα τα φρούτα; Η μητέρα σας προτείνει να τρώτε φρέσκα 

φρούτα και να πίνετε φυσικούς χυμούς, έχει δίκιο; 

Οι χυμοί φρούτων έχουν στο σύνολο τους όξινο pH δεδομένου ότι περιέχουν 

αξιόλογη περιεκτικότητα σε οξέα. Για παράδειγμα,  στα εσπεριδοειδή (πορτοκάλι, 

λεμόνι, μανταρίνι, γκρέιπ φρουτ) περιέχεται το κιτρικό οξύ, στο μήλο περιέχεται το μηλικό οξύ. Σε όλα 

σχεδόν τα φρούτα περιέχεται σε μικρότερη περιεκτικότητα ένα ακόμη οξύ το ασκορβικό οξύ C6H8O6, 

που είναι η βιταμίνη C. 

Η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ C6H8O6) είναι η πιο γνωστή από όλες τις 

βιταμίνες. Είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη που ο ανθρώπινος 

οργανισμός δεν μπορεί να την παράγει και για αυτό χρειάζεται να την 

προμηθεύεται από τις τροφές.  Τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά 

περιέχουν σημαντικές ποσότητες βιταμίνης C, για παράδειγμα η πιπεριά, 

το μπρόκολο, το ακτινίδιο,  η φράουλα, το πορτοκάλι, το λεμόνι, το μανταρίνι, το λάχανο, η τομάτα κ.ά. 

Η βιταμίνη C είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και η ποσότητα της στα διάφορα λαχανικά, φρούτα και χυμούς 

ελαττώνεται κατά την διάρκεια της αποθήκευσής τους. Στη συνηθισμένη θερμοκρασία δωματίου 

καταστρέφεται πολύ γρήγορα, ιδίως αν εκτίθεται στον ατμοσφαιρικό αέρα. Γι’ αυτό το λόγο μια 

σαλάτα είναι καλύτερα να παρασκευάζεται αμέσως πριν το φαγητό. Η βιταμίνη C καταστρέφεται και με 

το βρασμό όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παρατείνεται ο βρασμός, τόσο σημαντικότερη ποσότητα 

βιταμίνης C καταστρέφεται. 

Δραστηριότητα 1η: Υπολογισμός pH διαφόρων χυμών με πεχαμετρικό χαρτί 

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ 
1. Διαφορετικούς χυμούς,   2. Πεχαμετρικά χαρτιά,  3. Δισκάκι για απόβλητα                                                             

1.1 Οδηγίες:  

1.  Από κάθε χυμό ρίχνουμε 1-2 σταγόνες πάνω σε ένα πεχαμετρικό χαρτί και με βάση τα χρωματικά 

πρότυπα που υπάρχουν στη συσκευασία του πεχαμετρικού χαρτιού προσδιορίζουμε  το pH του χυμού 

1.2 Αποτελέσματα 

1. Να συμπληρώσετε τις τιμές pH που βρήκατε στον Πίνακα 

α/α Φυσικός χυμός pH 

1 Πρότυπο διάλυμα βιταμίνης C  (100 mg / 100 mL)  
2 Φυσικός χυμός πορτοκαλιού  
3 Συσκευασμένος χυμός πορτοκαλιού   
4 Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό  
5 Διάλυμα HCl   
6 Φυσικός χυμός λεμονιού  

2. Να κατατάξετε τα παραπάνω διαλύματα / χυμούς κατά αυξανόμενη οξύτητα.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Δραστηριότητα 2η: Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) 

διαφόρων χυμών φρούτων.  

Μια κατάλληλη μέθοδος για τον προσδιορισμό της βιταμίνης C είναι να μετρήσουμε τον όγκο 

διαλύματος ιωδίου (I2) που απαιτείται για πλήρη αντίδραση με τη βιταμίνη C. Στην αντίδραση αυτή 

αντιδρώντα και προϊόντα είναι άχρωμα. Συνεπώς για να δούμε το σημείο που ολοκληρώνεται η 

αντίδραση, δηλαδή το σημείο που αντιδρούν και τα τελευταία ίχνη βιταμίνης C προσθέτουμε στο 

διάλυμα άμυλο, ως δείκτη. Μόλις η βιταμίνη C εξαντληθεί η ελάχιστη περίσσεια του ιωδίου (Ι2) 

ανιχνεύεται εύκολα παρουσία αμύλου λόγω του έντονου μπλε χρώματος που σχηματίζει το ιώδιο με το 

άμυλο. 

Αυτή η διαδικασία μέτρησης μπορεί να εφαρμοστεί για τον έλεγχο της ποσότητας της βιταμίνης C σε 

ταμπλέτες βιταμίνης C, χυμούς, φρέσκα - κατεψυγμένα - συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά κ.α. 

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ 

1. Πρότυπο διάλυμα Ιωδίου και σύριγγα 1 mL 

2. Διάλυμα HCl 3,65 % w/v  

3. Διάλυμα αμύλου 

4. Πρότυπο διάλυμα βιταμίνης C, 100 mg ανά 100 mL διαλύματος (1 mg/mL) 

5. Διαφορετικούς χυμούς: α) φυσικός χυμός πορτοκαλιού, β) συσκευασμένος χυμός πορτοκαλιού 

Amita, γ) αναψυκτικό πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό ΗΒΗ,  και σύριγγα 5 mL 
6. Πλαστικά  ποτήρια 

7. Υδροβολέα 

8. Ποτήρι για απόβλητα 

2.1 Οδηγίες:  

1. Με τη βοήθεια σύριγγας παίρνουμε 5 mL από το πρότυπο διάλυμα βιταμίνης C 

και το ρίχνουμε σε πλαστικό διαφανές  ποτήρι. 

2. Προσθέτουμε 5 σταγόνες δείκτη αμύλου και 20 σταγόνες διαλύματος HCl 3,65 % 

w/v.  

3. Παίρνουμε τη  σύριγγα του 1 mL και τη γεμίζουμε με πρότυπο διάλυμα ιωδίου. 

4. Κρατώντας το ποτήρι με το περιεχόμενο κάτω από τη σύριγγα και αναδεύοντας 

συνεχώς, προσθέτουμε σταγόνα-σταγόνα το διάλυμα ιωδίου στο χυμό, μετρώντας τις 

σταγόνες που ρίχνουμε. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόλις αλλάξει το χρώμα του 

διαλύματος σε έντονο μπλε χρώμα. Τότε σταματάμε την προσθήκη και καταγράφουμε 

τις σταγόνες πρότυπου διαλύματος ιωδίου που απαιτήθηκαν. 

5. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με νέο δείγμα ίδιου όγκου προτύπου διαλύματος 

βιταμίνης C και καταγράφεται η νέα μέτρηση. 

6. Υπολογίζεται ο μέσος όρος των δύο μετρήσεων  

7. Επαναλαμβάνονται τα βήματα 1 έως 7 για τους τρεις  υπό εξέταση χυμούς. Προσοχή, πρέπει να 

γίνουν 2 μετρήσεις για κάθε χυμό.  

8. Από το μέσο όρο σταγόνων διαλύματος ιωδίου που απαιτήθηκαν για κάθε χυμό και με 

σύγκριση με τις σταγόνες που απαιτήθηκαν για το πρότυπο διάλυμα βιταμίνης C γνωστής 

περιεκτικότητας, υπολογίζεται  η περιεκτικότητα κάθε χυμού σε βιταμίνη C. 
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9. Βάση των υπολογισμών σας θα αποτελέσει η σύγκριση των σταγόνων διαλύματος ιωδίου που 

απαιτήθηκαν για το πρότυπο διάλυμα βιταμίνης C γνωστής περιεκτικότητας (1 mg / mL), με τις 

σταγόνες που χρειάσθηκαν για κάθε χυμό.  

Για παράδειγμα, έστω ότι βρήκατε ότι για την πλήρη αντίδραση της βιταμίνης C σε 5 mL προτύπου 

διαλύματος απαιτήθηκαν x σταγόνες διαλύματος ιωδίου, ενώ σε 5 mL κάποιου χυμού απαιτήθηκαν ω 

σταγόνες, τότε: 

καθαρή ποσότητα βιταμίνης C στο δείγμα,  m = 5
 x

 ω

σταγονες

σταγονες
  mg. 

      περιεκτικότητα δείγματος  σε mg/100 mL,  Π = 
m L

m Lm g

 5

 100 m 
.    

 

2.2. Αποτελέσματα ογκομετρήσεων  

α. Σταγόνες που απαιτήθηκαν για την πλήρη αντίδραση της βιταμίνης C που υπάρχει στο διάλυμα γνωστής 

περιεκτικότητας (100 mg / 100 mL). 

Πείραμα 1: …………… 

Πείραμα 2: …………… 

β. Σταγόνες που απαιτήθηκαν για την πλήρη αντίδραση της βιταμίνης C στο φρεσκοστυμμένο φυσικό χυμό 

πορτοκαλιού. 

Πείραμα 1: …………… 

Πείραμα 2: …………… 

γ. Σταγόνες που απαιτήθηκαν για την πλήρη αντίδραση της βιταμίνης C του συσκευασμένου χυμού πορτοκαλιού 

(Amita). 

Πείραμα 1: …………… 

Πείραμα 2: …………… 

δ. Σταγόνες που απαιτήθηκαν για την πλήρη αντίδραση της βιταμίνης C  της πορτοκαλάδας χωρίς ανθρακικό 

(ΗΒΗ). 

Πείραμα 1: ……………… 

Πείραμα 2: ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3 Υπολογισμοί: 

 Να υπολογίσετε την περιεκτικότητα του κάθε διαλύματος / χυμού σε βιταμίνη C, σύμφωνα με το 

παράδειγμα των οδηγιών (οδηγία 9) και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα . 

Μέσος όρος: … …  

Μέσος όρος: … ……  

Μέσος όρος: … …  

 Μέσος όρος: … …  



ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 1ος Μαθητικός εργαστηριακός διαγωνισμός Μάιος 2012 

Διάλυμα / χυμός 

Μέσος όρος 

σταγόνων 

διαλύματος 

ιωδίου που 

απαιτήθηκαν 

Περιεκτικότητα σε 

βιταμίνη C 

Αναγραφόμενη 

περιεκτικότητα σε 

βιταμίνη C στο 

συσκευασμένο χυμό 

Πρότυπο διάλυμα 
βιταμίνης C, 100 mg 

ανά 100 mL δ/τος 

 70 mg/100 mL δ/τος  

Φρεσκοστυμμένος 
χυμός πορτοκαλιού 

   

Συσκευασμένος χυμός 
πορτοκαλιού  (Amita) 

   

Πορτοκαλάδα 
αναψυκτικό, χωρίς 
ανθρακικό (HBH) 

   

 

 

1.4 Ερωτήσεις 

1. Η μητέρα του Γιάννη στύβει από το βράδυ 10 πορτοκάλια και το χυμό τους τον αποθηκεύει σε 

κανάτα, για να είναι έτοιμος για το πρωινό της οικογένειας. Η μητέρα της Μαρίας στύβει το πρωί 

10 πορτοκάλια και ο χυμός τους καταναλώνεται άμεσα. Να εξηγήσετε ποια από τις δύο 

πρακτικές είναι καλύτερη για να προσλαμβάνουν μεγαλύτερη ποσότητα βιταμίνης C τα παιδιά 

της οικογένειας. 

 

 

 

2. Εάν οι γιατροί συνιστούν ως ημερήσια δόση βιταμίνης C τα 60 mg, πόσα mL φυσικού χυμού 

πορτοκαλιού πρέπει να πίνει ένας άνθρωπος την ημέρα για παίρνει ακριβώς τη συνιστώμενη ημερήσια 

δόση;  
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3
η
 Δραστηριότητα – ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Μάης, ο μήνας των λουλουδιών αλλά και … της αλλεργίας! 

Έχουν σχέση τα λουλούδια; 

Τα φυτά που έχουν άνθη, αναπαράγονται με αμφιγονία. Το άνθος παράγει τους γαμέτες και ανάλογα 

με το είδος των γαμετών που παράγει, μπορεί να είναι αρσενικό, θηλυκό ή τέλειο. 

 Το αρσενικό άνθος έχει μόνο στήμονες. Οι στήμονες 

αποτελούνται από το νήμα και τους ανθήρες. Στους ανθήρες 

βρίσκονται οι γυρεόκοκκοι. 

 Το θηλυκό άνθος έχει μόνο ύπερο. Ο ύπερος αποτελείται από 

το στίγμα, το στύλο και την ωοθήκη.  
 Το τέλειο άνθος έχει και στήμονες και ύπερο. 

Για να γίνει η γονιμοποίηση, θα πρέπει να μεταφερθούν οι γυρεόκοκκοι από τους ανθήρες στο στίγμα 

του υπέρου. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται επικονίαση και επιτυγχάνεται κυρίως με τη βοήθεια των 

εντόμων και του ανέμου. 

Βήμα 1ο Κατασκευή  νωπού παρασκευάσματος κόκκων γύρης από άνθος λεμονιάς. 

Κόβετε ένα άνθος από το κλαράκι της λεμονιάς, που σας έχει δοθεί για δείγμα. 

 Με το ένα χέρι κρατάτε το άνθος από τον μίσχο και με το άλλο χέρι  

κρατώντας την λαβίδα, κόβετε προσεκτικά έναν στήμονα από την 

βάση του. Χωρίς να τινάξετε την γύρη του ανθήρα μεταφέρετε, 

πάνω από μία αντικειμενοφόρο  πλάκα, στο κέντρο της οποίας 

έχετε από πριν στάξει μία σταγόνα νερού. Τινάζετε ελαφρά τη γύρη 

με τη βελόνα, ώστε κόκκοι της να πέσουν πάνω στην σταγόνα. 

Μπορείτε, επίσης, με το πίσω μέρος της βελόνας να πιέσετε 

προσεκτικά τον ανθήρα για να εξαχθούν οι γυρεόκκοκοι πάνω στην πλάκα. 

Με την καλυπτρίδα καλύπτετε προσεκτικά το παρασκεύασμα και ξεκινάτε την παρατήρηση στο 

μικροσκόπιο.  

Επιλέξτε την κατάλληλη μεγέθυνση και απεικονίστε μέσα στο παρακάτω οπτικό πεδίο. 

 

 

 

 

Μεγέθυνση 

………………………. 
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Βήμα 2ο Ερωτήσεις 

1. Επιλέξτε το Α, Β ή το Γ, δίπλα από το όνομα που αντιστοιχεί στην κατάλληλη εικόνα. 

          

                                  Α                                    Β                                           Γ 

Θηλυκό άνθος:  

Τέλειο άνθος: 

Αρσενικό άνθος: 

2. Πραγματοποιείστε εγκάρσια τομή στο άνθος της λεμονιάς, κολλήστε  το στο φύλλο εργασίας σας και 

ονομάστε τα μέρη που το αποτελούν. 

 

 

 

 

 

Είναι τέλειο; Δικαιολογείστε  

 

 

3.Αν ο αριθμός των χρωμοσωμάτων σε ένα κύτταρο φύλλου λεμονιάς είναι ……, πόσος θα είναι στο 

γυρεόκοκκο της λεμονιάς; Δικαιολογείστε. 

 

 

 

 



ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 1ος Μαθητικός εργαστηριακός διαγωνισμός Μάιος 2012 

 

 

Πηγές πληροφόρησης 

 http://www.wangmichelle.com/.../fruit_batter 

 http://www.miniscience.com/projects/FruitElectricity/ 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Lemon-battery 

 http://www.physics4u.gr/collabor/battery_lemon/battery_lemon.html 

 http://users.sch.gr/pazoulis/experiments/lemon_battery/lemon_battery.htm 

 http://www.neo.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=3320 

 Μανδηλιώτης Σ. και Χατζάρα Σ., (2012). Ποσοτικός προσδιορισμός της βιταμίνης C, 2+1 

όψεις του ιδίου πειράματος. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Σερρών: 

http://ekfeser.mysch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=414%3A-bb-

&catid=58%3Achemistry&Itemid=54&lang=el  (26/4/2012). 

 Χαραλαμπάτου Λ. (2012). Πόση βιταμίνη C έχει ο χυμός σου; Συνεργάτης ΕΚΦΕ Πειραιά-

Καλλίπολης, προσωπική επικοινωνία. 

 Μαυρικάκη Ε. κλπ (2009). Βιολογία Α΄, Γ΄ Γυμνασίου ΟΕΔΒ 

 

 

 

Τα θέματα επιμελήθηκαν 

 ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 Γιώργος  Χαλκιόπουλος, υπεύθυνος ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 

ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 

 Μαρίνα  Στέλλα, συνεργάτης ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 
 Πάρης Καλαϊτζάκης, συνεργάτης ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 

ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 

 Κώστας  Αποστολόπουλος, Σχολικός σύμβουλος Φυσικών Β΄ Αθήνας 
 Άννα  Μαθιού, εκπαιδευτικός στο 2ο Γυμνάσιο Κηφισιάς 

 

 

 

http://www.wangmichelle.com/.../fruit_batter
http://www.miniscience.com/projects/FruitElectricity/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lemon-battery
http://www.physics4u.gr/collabor/battery_lemon/battery_lemon.html
http://users.sch.gr/pazoulis/experiments/lemon_battery/lemon_battery.htm
http://www.neo.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=3320

