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Η  Αστυνομία πληροφορήθηκε  την εξαφάνιση του διακεκριμένου  

καθηγητή Χημείας-Επιστήμης των Υλικών & Νανοτεχνολγίας του 

Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας-Μπέρκλεϊ, Παύλου Αλιβιζάτου. 

Ο καθηγητή εργαζόταν στο Berkeley National Laboratory Lawrence 

(Berkeley Lab) για την ανακάλυψη ενός νανοϋλικού  με 

απίστευτες ιδιότητες! 

 Τρείς είναι οι βασικοί ύποπτοι, συνεργάτες του στο ερευνητικό κέντρο, οι οποίοι  σύμφωνα 

με την καταγγελία της συζύγου του καθηγητή τον πίεζαν να μοιραστεί μαζί τους την νέα 

ανακάλυψη. 

1ος ύποπτος: Δρ. Αβραάμ Δαλτώνιος  χημικός διευθυντής του εργαστηρίου 

Χημείας. Στο γραφείο του βρέθηκε ποσότητα λευκής κρυσταλλικής σκόνης. Ο 

ίδιος ισχυρίζεται ότι η ουσία είναι χλωριούχο νάτριο δηλαδή αλάτι.  

2ος ύποπτος: Δρ. Κίρα Μιτοχονδρίου, βιολόγος διευθύντρια του εργαστηρίου  

Βιολογίας.  Στο γραφείο της βρέθηκε ποσότητα λευκής κρυσταλλικής σκόνης. 

Η  ίδια ισχυρίζεται ότι είναι το γνωστό γλυκαντικό υποκατάστατο της ζάχαρης, 

η στέβια.  

3ος ύποπτος: Δρ. Δικαίος Ωμικός, φυσικός διευθυντής του εργαστηρίου 

Φυσικής. Στο γραφείο του βρέθηκε ποσότητα λευκής κρυσταλλικής σκόνης. Ο 

ίδιος ισχυρίζεται ότι η ουσία αυτή είναι κρέμα ταρτάρ δηλαδή η χημική ένωση 

ταρταρικό οξύ που το χρησιμοποιούμε στη ζαχαροπλαστική.  

 Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ανακοίνωσε: 

   Βρέθηκε κομμάτι υφάσματος στο γραφείο του καθηγητή που είχε 

πιαστεί στο συρτάρι του γραφείου του. Στο ύφασμα βρέθηκαν λεκέδες 

από   μελάνι. 
  

   Δείγματα υλικών σε μορφή άσπρης σκόνης από τα γραφεία των τριών 

συνεργατών. 
 

 Ένα κωδικοποιημένο μήνυμα.  

 

Ταυτοποιη στε τα διαλυ ματα & βρει τε τον δρα στη!  
 

Πάνω στους πάγκους εργασίας έχετε: 
 

 Τρείς μαρκαδόρους που είχαν οι ύποπτοι στους  χώρους εργασίας τους (μαύρο του Δρ. 

Αβραάμ Δαλτώνιου, πράσινο της Δρ. Κίρα Μιτοχονδρίου και μπλε του Δρ. Δικαίου 

Ωμικού).  

 Δείγματα διαλυμάτων (Α, Β και Γ) από τις λευκές σκόνες που βρέθηκαν στα 

εργαστήρια των υπόπτων και δεν γνωρίζουμε σε ποιον συνεργάτη ανήκουν. 

Οι Φυσικε ς επιστη μες και … το μυστη ριο 
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Οι γνω σεις μας… 

 

Καταβύθιση ιόντων χλωρίου: 

 

Το χλωριούχο νάτριο όταν διαλύεται στο νερό δίνει κατιόντα νατρίου και 

ανιόντα χλωρίου. Τα ιόντα του χλωρίου με διάλυμα νιτρικού αργύρου 

(AgNO3) σχηματίζουν λευκό ίζημα (κατακάθι) χλωριούχου αργύρου (AgCl). 

 

 

Χαρτοχρωματογραφία: 

  

Όπως ο άνεμος διαχωρίζει ένα σωρό από «σκουπίδια» και τα μεταφέρει 

εναποθέτοντας τα σε διαφορετικά σημεία, έτσι και το οινόπνευμα 

διαχωρίζει τα συστατικά του μελανιού. 

 

Μετουσίωση πρωτεϊνών: 

 

 

Όταν μέσα στο γάλα προσθέσουμε οξύ, το γάλα «κόβει», 

σχηματίζονται δηλαδή συσσωματώματα τα οποία καταβυθίζονται. 

Αυτό συμβαίνει επειδή η πρωτεΐνη του γάλακτος (καζεΐνη) όταν 

προστίθεται σε οξύ παθαίνει θρόμβωση δηλαδή αλλάζει η δομή της 

και χάνεται η λειτουργικότητά της. 

  

 

 

Ζύμωση: 

 

Η μαγιά περιέχει ζυμομύκητες και  χρησιμοποιείται για να 

φτιαχτεί το ψωμί και άλλα προϊόντα ζύμης, μέσω μιας διαδικασίας 

που ονομάζεται ζύμωση.   

Για τον πολλαπλασιασμό και την ανάπτυξη των μυκήτων, η μαγιά 

χρειάζεται το σωστό περιβάλλον, που περιλαμβάνει υγρασία, 

υλικά σε μορφή ζάχαρης (τροφή) και θερμοκρασία περίπου 40ΟC. 

Κατά τη διάρκεια της  ζύμωσης απελευθερώνεται αέριο (CO2) που 

παγιδεύεται στη ζύμη και η μάζα της ζύμης φουσκώνει. 

 

 


