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ΔΓΚΔΛΑΓΟ, ΖΦΑΗΣΟ, ΑΚΛΖΠΗΟ:  

 

Μειεηώληαο ην Βηβιίν ηεο Γεο   

κέζα από γεσπάξθα, γεσκπζνινγηθά κνλνπάηηα,    κλεκεία, 

ινπηξά… 

   

   
   

ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ ΗΚΑΡΗΑ, 2016-17 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΔ: 

ΜΑΡΗΑ-ΣΔΛΛΑ ΑΛΟΤΠΖ - Βηνιόγνο 

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΜΔΓΑΡΗΣΖ – Θενιόγνο 

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΤΝΔΗΦΟΡΑ: 

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΦΑΚΑΡΟΤ - Δηθαζηηθόο 

 

ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΟΓΗΣΔΗ   Χ ΠΡΟΨΟΝ  

ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ, ΔΦ’ ΟΟΝ ΟΗ ΧΡΔ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ 

ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ  ΧΡΑΡΗΟ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 



 

ΚΟΜΟΓΟΝΗΑ - 

ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΔΗ 
 

Ο ζηεξεόο θινηόο ηεο Γεο απνηειείηαη από ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο, 

πνπ απνηεινύληαη από δηάθνξα πεηξώκαηα. 

Οη ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο επηπιένπλ 

 επάλσ ζην ξεπζηό κάγκα ηνπ Μαλδύα. 

Άιιεο θνξέο ζπγθξνύνληαη, άιιεο απνκαθξύλνληαη 

 θαη άιιεο γιηζηξνύλ ε κία παξάιιεια ζηελ άιιε. 

 

Ζ ζύγθξνπζε θαη ε απνκάθξπλζε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ 

δεκηνπξγεί ηνπο ζεηζκνύο θαη ηα εθαίζηεηα. 

 

 

 
 

Ηιίας Σηακούιος - Από ηελ έθζεζε δωγραθηθής  

ηωλ θαιιηηετληθώλ (Υπεύζσλε: Κ.Φαθάροσ) 



ΟΗ ΛΗΘΟΦΑΗΡΗΚΔ ΠΛΑΚΔ ΣΖ ΓΖ 
 

ΛΗΘΟΦΑΗΡΗΚΔ ΠΛΑΚΔ 
Άλλα Καξλαβά, Ησάλλα Μαπξνγεώξγε, Βέηα Γελνύδνπ, Λεκνληά Παύινπ 

 

 

Η ιηζόζθαηξα (ην εμσηεξηθό πεηξώδεο ζηξώκα ηεο γεο) δελ είλαη νύηε εληαία, νύηε αθίλεηε. 

Δίλαη θνκκαηηαζκέλε ζε κεγάια, δύζθακπηα ηκήκαηα, ηα νπνία νη γεσιόγνη νλνκάδνπλ 

ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο θαη ζρεκαηίδνπλ έλα γηγάληην ςεθηδσηό. 

 

Οη κεγάιεο θύξηεο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο είλαη επηά (Δπξαζηαηηθή, Βνξεηνακεξηθαληθή, 

Ννηηνακεξηθαληθή, Αθξηθαληθή, Ιλδναπζηξαιηαλή θαη Δηξεληθή Πιάθα), ελώ νη κηθξόηεξεο, 

δεπηεξεύνπζεο πιάθεο είλαη πνιιέο ζηνλ αξηζκό (Αξαβηθή, Νάζθα, Καξατβηθήο, Φηιηππίλσλ 

νκαιίαο, Κόθα, Ρηβηέξα, θσηίαο).  

Μηθξόηεξεο πιάθεο δηαπηζηώζεθαλ ζην Αηγαίν, ζηελ Κίλα, ζηελ Αδξηαηηθή, ζηελ Σνπξθία θιπ. 

Όκσο από εθπαηδεπηηθήο πιεπξάο δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ν αθξηβήο αξηζκόο ησλ 

κηθξόηεξσλ πιαθώλ. 

 

Κάπνηεο πιάθεο, όπσο ηνπ Δηξεληθνύ, θαιύπηνληαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ από ηνλ σθεαλό. 

Άιιεο, όπσο απηή ηεο Β.Ακεξηθήο, ή ε Δπξαζηαηηθή Πιάθα, πεξηιακβάλνπλ, εθηόο από ηηο 

επείξνπο, κεγάιεο θαηαπνληηζκέλεο πεξηνρέο. 

 

ΔΗΓΖ ΚΗΝΖΔΧΝ ΣΧΝ ΛΗΘΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΠΛΑΚΧΝ 
 

 Οη ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο θηλνύληαη πάξα πνιύ αξγά, κε κέζε ηαρύηεηα πέληε εθαηνζηώλ 

ην ρξόλν, θαη έηζη δελ ην αληηιακβαλόκαζηε. 

 Η θίλεζε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ κπνξεί λα είλαη: 

α) Κίλεζε απόθιηζεο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θινηνύ ζηηο κεζνσθεάληεο πεξηνρέο. 

β) Κίλεζε ζύγθιηζεο, κε απνηέιεζκα ηελ εμαθάληζε θινηνύ ζηηο κεζνσθεάληεο ηάθξνπο 

ή ηελ νξνγέλεζε (δεκηνπξγία βνπλώλ). 

γ)   Δθαπηνκεληθή θίλεζε, όηαλ ε κία πιάθα νιηζζαίλεη θαηά κήθνο ηεο πιεπξάο ηεο 

άιιεο. 

 Δίλαη θαλεξό όηη νη θηλήζεηο ηόζσλ κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ θινηνύ, πξνθαινύλ θαη 

κεγάιεο αλαζηαηώζεηο ζηε πεξηθέξεηα ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ. Γη απηό νη πεξηνρέο 

πνπ βξίζθνληαη ζηα όξηα ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ είλαη αζηαζείο θαη ζπλήζσο 

ππνθέξνπλ από ζεηζκνύο ή/θαη έρνπλ εθαίζηεηα θαη ζεξκέο πεγέο. Αληίζεηα, νη πεξηνρέο 

πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ, είλαη ζηαζεξέο. 

 



ΔΤΡΑΗΑΣΗΚΖ ΠΛΑΚΑ 
Σδνπιηέηα Νηίζα 

 

 

 

Η Δπξαζηαηηθή Πιάθα πεξηιακβάλεη ηελ Δπξώπε θαη ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο Αζίαο, αιιά όρη 

ηελ Ιλδηθή ήπεηξν, ηελ Αξαβηθή ππνήπεηξν θαη ηελ πεξηνρή αλαηνιηθά ηεο νξνζεηξάο Σζέζθη (?) 

ζηε Αλαηνιηθή ηβεξία. 

(Ο όξνο Δπξαζία ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηε γεσπνιηηηθή θαη ζηε κειέηε ησλ δηεζλώλ ζρέζεσλ, 

σο νπδέηεξνο ηξόπνο αλαθνξάο ζε νξγαληζκνύο ή ππνζέζεηο ησλ κεηαζνβηεηηθώλ πνιηηεηώλ). 

[Τπάξρνπλ ελδείμεηο] κε βάζε ηηο νπνίεο έρεη ζηακαηήζεη ε βόξεηα άθξε ηεο Αθξηθαληθήο 

ηεθηνληθήο Πιάθαο λα βπζίδεηαη θάησ από ηε λόηηα άθξε ηεο Δπξαζηαηηθήο Πιάθαο, πάλσ ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ε Δπξώπε. 

Δίλαη πηζαλό όηη ήδε έρεη αξρίζεη ε αληηζηξνθή ηεο δηαδηθαζίαο. Οη δύν πιάθεο ζα ζπλερίζνπλ 

λα ζπγθιίλνπλ, αιιά απηή ηε θνξά ε Δπξώπε ζα γιηζηξάεη θάησ από ηε «Μαύξε Ήπεηξν».  

 

 

 

 
 

Από ηελ έθζεζε δωγραθηθής ηωλ θαιιηηετληθώλ (Υπεύζσλε: Κ.Φαθάροσ) 

 
 



ΑΦΡΗΚΑΝΗΚΖ ΠΛΑΚΑ 
Απγή Η.Παύινπ  

Ήξζε ε ώξα λα αξρίζεη πιένλ ε Δπξώπε λα γιηζηξάεη θάησ από ηελ Αθξηθή, ζύκθσλα κε 

Οιιαλδό επηζηήκνλα. Δδώ θαη πνιιά εθαηνκκύξηα ρξόληα, ε ηεθηνληθή Πιάθα ηεο Αθξηθήο 

ζπγθξνύεηαη κε ηελ αληίζηνηρε Δπξαζηαηηθή θαη βπζίδεηαη αξγά θάησ από ηελ ηειεπηαία. 
 

 

ΑΦΡΗΚΑΝΗΚΖ ΠΛΑΚΑ 
Σδνπιηάλν Νηίζα 

Η Αθξηθαληθή Πιάθα, πνπ είλαη θνληά ζηε Νόηην Διιάδα, όπσο ε Κξήηε, θαη επεξεάδεη ηελ 

Ιηαιία θαη ηελ Διιάδα: Τπάξρνπλ δύν πιάθεο, ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο Διιάδαο. Απηέο 

ζπγθξνύνληαη, θαη ζπξώρλνπλ ε κία ηελ άιιε θάζε 2-3 ρξόληα. 

Κάπνηε ε Ιηαιία ζα ελσζεί κε ηελ Αιβαλία θαη ηελ Διιάδα. 

Αλ γίλεη ζεηζκόο ζηελ Κξήηε εθεί ην εθαίζηεην ηεο αληνξίλεο κπνξεί λα εθξαγεί. 

ηελ Αλαηνιηθή Ιηαιία γίλνληαη πάξα πνιινί ζεηζκνί, γηαηί επεξεάδεηαη ε Αθξηθαληθή Πιάθα. 

http://el.m.wikipedia.org 

 

 

 
 

Από ηελ έθζεζε δωγραθηθής ηωλ θαιιηηετληθώλ (Υπεύζσλε: Κ.Φαθάροσ) 

 

http://el.m.wkipedia.org/


ΠΛΑΚΑ ΣΟΤ ΔΗΡΖΝΗΚΟΤ 
Απγή Παύινπ Ν. 

H Πιάθα ηνπ Δηξεληθνύ νλνκάδεηαη θαη αιιηώο «ην δαρηπιίδη ηεο θσηηάο». Πεξηθιείεη 

νιόθιεξνλ ηνλ Δηξεληθό Ωθεαλό. Πξόθεηηαη γηα κία δώλε ζε ζρήκα πεηάινπ, κήθνπο 40.000 

ρικ, πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηηο αθηέο ηεο Ακεξηθαληθήο επείξνπ θαη ηηο αθηέο ηεο Αζίαο πνπ 

βξέρνληαη από ηνλ Δηξεληθό Ωθεαλό.  

Σν πέηαιν απηό ζπλδέεηαη κε κία ζρεδόλ ζπλερή ζεηξά από σθεάληεο πιάθεο.  

Σν δαρηπιίδη ηεο θσηηάο πεξηιακβάλεη 452 εθαίζηεηα θαη θηινμελεί πάλσ από ην 75% ησλ 

ελεξγώλ θαη αδξαλώλ εθαηζηείσλ ζηνλ θόζκν. ην δαρηπιίδη ηεο θσηηάο ζεκεηώλνληαη πεξίπνπ 

ην 90% ησλ ζεηζκώλ παγθνζκίσο, αιιά θαη ην 80% ησλ κεγαιύηεξσλ ζεηζκώλ ζηνλ θόζκν.  

Ο ηειεπηαίνο θαηαζηξνθηθόο ζεηζκόο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009 ζηε Υηιή είλαη έλαο από ηνπο 

ζεηζκνύο πνπ έδσζε απηή ε δώλε. 

www.enet.gr   

 

 
 

Από ηελ έθζεζε δωγραθηθής ηωλ θαιιηηετληθώλ (Υπεύζσλε: Κ.Φαθάροσ) 

 

 

ΗΝΓΟΑΤΣΡΑΛΗΑΝΖ ΠΛΑΚΑ 
Απγή Παύινπ Η, 

ηελ αιπζίδα ξεγκάησλ ησλ Ικαιαΐσλ, αλ θαη ε πεξηνρή είλαη εμαηξεηηθά ζεηζκνγελήο. 

Η Ιλδναπζηξαιηαλή Πιάθα θηλείηαη βνξεηναλαηνιηθά κε κεγάιε ηαρύηεηα. 

 

http://www.enet.gr/


ΠΛΑΚΑ ΥΟΤΑΝ ΝΣΔ ΦΟΤΚΑ 
πύξνο Γελνύδνο 

 

 

Πξόζθαηε έξεπλα ππνιόγηζε όηη ππάξρεη 20% πηζαλόηεηα λα ζεκεησζεί ηδηαίηεξα ηζρπξόο 

ζεηζκόο ζηηο Γπηηθέο αθηέο ηεο Ακεξηθήο, ζηνλ Β.Δηξεληθό, κέζα ζηα επόκελα 50 ρξόληα. 

Οη θάηνηθνη ηνπ Β.Όξεγθνλ, ζπκπεξηιακβαλόκελεο ηεο κεγαιύηεξεο πόιεο, Πόξηιαλη, έρνπλ 

20% πηζαλόηεηα λα πιεγνύλ από έλαλ ζεηζκό ηνπιάρηζηνλ 8 Ρίρηεξ, ηνλ πξώην ηέηνηνπ 

κεγέζνπο εδώ θαη πάλσ από 300 ρξόληα.  

 

ηηο 26 Ιαλνπαξίνπ 1700, ε ηεθηνληθή πιάθα ηνπ ηελνύ Υνπάλ Νηε Φνύθα (Ισάλλε Φσθά) 

κεηαθηλήζεθε, πξνθαιώληαο έλαλ ζεηζκό κεγέζνπο 9 Ρίρηεξ, θνζηίδνληαο ηε δσή ακέηξεησλ 

αλζξώπσλ θαη πξνθαιώληαο έλα θύκα ηζνπλάκη πνπ έπιεμε ηελ Ιαπσλία δέθα ώξεο αξγόηεξα. 

 

Καζώο ε ηεθηνληθή απηή πιάθα γιηζηξά ζπλερώο θάησ από ηε γεηηνληθή ηεθηνληθή πιάθα ηεο 

Β.Ακεξηθήο, αληρλεύνληαη εηεζίσο αξθεηέο κηθξέο ζεηζκηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Η λέα κειέηε, κε επηθεθαιήο ηνλ Κξηο Γθόιληθίλγθεξ, γεσιόγν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Όξεγθνλ 

ηέηη, βειηίσζε ηηο πξνεγνύκελεο πξνβιέςεηο, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο έλαο ηεξάζηηνο ζεηζκόο ζα 

πιήηηεη ηελ Πνιηηεία ηεο Οπάζηγθηνλ θάζε 500 ρξόληα, ζε 430 θαη 350 ρξόληα αληίζηνηρα. Απηό 

ζεκαίλεη όηη ππάξρεη 20% πηζαλόηεηα ην κεγάιν ρηύπεκα ηεο πεξηνρήο λα ζπκβεί κέζα ζηα 

επόκελα 50 ρξόληα.  

 

Δμάιινπ, ην αλ Φξαλζίζθν, έρεη πηζαλόηεηα 50% γηα ζεηζκό ηνπιάρηζηνλ 7 Ρίρηεξ, κέζα ζηα 

επόκελα 30 ρξόληα. Ο Γθόιληθίλγθεξ πηζηεύεη όηη απηή ε λέα, πξσηόγλσξε επαηζζεηνπνίεζε 

από ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, δελ πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε παληθό, αιιά ζε εηνηκόηεηα θαη 

εζηίαζε ζηελ εύξεζε ιύζεσλ. 
Οκάδα naftemboriki.gr   www.naftemporiki.gr, 16/8/2016  9:00 www.naftemporiki.gr, 21/11/2016  23:40  

 

 
 

Από ηελ έθζεζε δωγραθηθής ηωλ θαιιηηετληθώλ (Υπεύζσλε: Κ.Φαθάροσ) 

http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/


ΟΗ ΔΗΜΟΗ  

 
Οη πεξηζζόηεξεο κεηαθηλήζεηο (ζύγθιηζε θαη απόθιηζε) ησλ ιηζνζθαηξηθώλ 

πιαθώλ κεηαμύ ηνπο, δεκηνπξγνύλ ζεηζκνύο. 

 

ηε Μεζόγεην ζπγθξνύεηαη ε Αθξηθαληθή κε ηελ Δπξαζηαηηθή Πιάθα  

θαη νη ζεηζκνί είλαη πνιινί θαη αξθεηά ζπρλά ζνβαξνί,  

θάλνληαο αξθεηέο θαηαζηξνθέο. 

 

Απνθαζίζακε λα… νπιηζηνύκε, ζύκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ ΚΠΔ Εαθύλζνπ: 

 

 

 

 

 
 

 
Ο νπιηζκόο καο όκσο δελ άληεμε ζηνπο ζπρλνύο θαη ηζρπξνύο «ζεηζκνύο» 

πνπ είραλ «επίθεληξν» ηε Γ΄ Σάμε! ύληνκα έγηλε παξειζόλ!



ΣΑ ΖΦΑΗΣΔΗΑ 
 

Σα εθαίζηεηα ζρεκαηίδνληαη ζηα ζεκεία ηνπ ζηεξενύ θινηνύ ηεο γήο   

όπνπ εθηνλώλνληαη νη πηέζεηο ζεξκώλ αεξίσλ θαη κάγκαηνο  

πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ καλδύα ηεο γεο. 

Σν ζρήκα ηνπο είλαη ζπρλά θσληθό. 

 

 

 
 

Σδνπιηέηα θαη Σδνπιηάλν Νηίζα, νθία Βαηνύγηνπ, Λεκνληά Παύινπ, Απγή Ν.Παύινπ,  

Απγή Ι.Παύινπ, Ισάλλα Μαπξνγεώξγε, Άλλα Καξλαβά, Βέηα Γελνύδνπ. 

 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν εθαίζηεην θαηαζθεπάζηεθε νκαδηθά, θαη γίλεηαη «ελεξγό»  

κε ζόδα θαη μύδη! Ζ παξάζηαζε έγηλε ελώπηνλ Α΄ θαη Β΄ Σάμεσλ! 



 



ΣΑ ΖΦΑΗΣΔΗΑ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 
 

Σδνπιηέηα θαη Σδνπιηάλν Νηίζα, νθία Βαηνύγηνπ, Λεκνληά Παύινπ, Απγή Ν.Παύινπ,  

Απγή Ι.Παύινπ, Ισάλλα Μαπξνγεώξγε, Άλλα Καξλαβά, Βέηα Γελνύδνπ. 
 

 

      Ηθαίζηεην, ζύκθσλα θαη κε ηε Wikipedia, είλαη ε αλνηρηή δίνδνο από ην εζσηεξηθό  

ηεο Γεο (ή άιινπ γεσεηδνύο νπξάληνπ ζώκαηνο), πνπ επηηξέπεη ηελ εθξνή ή έθξεμε ξεπζηώλ 

πεηξσκάησλ θαη αεξίσλ από ην εζσηεξηθό (καλδύαο) ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηεξενύ θινηνύ κε ηε 

κνξθή ιάβαο. Η δξαζηεξηόηεηα απηή νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ελόο βνπλνύ  

ην νπνίν ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα νλνκάδνπκε εθαίζηεην. 

 

   Σα εθαίζηεηα πάλσ ζηε Γε βξίζθνληαη ζπλήζσο εθεί όπνπ δύν ή ηξεηο ηεθηνληθέο πιάθεο 

ζπγθξνύνληαη ή απνκαθξύλνληαη: Μία κεζνσθεάλεηα ξάρε, ή νξνζεηξά, όπσο ζην κέζν ηνπ 

Αηιαληηθνύ Ωθεαλνύ, δίλεη παξαδείγκαηα εθαηζηείσλ από «απνθιίλνπζεο» πιάθεο, ελώ ν 

Δηξεληθόο Ωθεαλόο κε ην «Γαρηπιίδη ηεο Φσηηάο πξνζθέξεη παξαδείγκαηα εθαηζηείσλ από 

«ζπγθιίλνπζεο» πιάθεο. Αληίζεηα, εθαίζηεηα δελ δεκηνπξγνύληαη  

εθεί όπνπ δύν ηεθηνληθέο πιάθεο θηλνύληαη πιεπξηθά ε κία σο πξνο ηελ άιιε.  

 

Ηθαίζηεηα κπνξνύλ επίζεο λα ζρεκαηηζηνύλ όπνπ ππάξρεη δηάηαζε ηνπ γήηλνπ θινηνύ  

ή όπνπ ν θινηόο είλαη πνιύ ιεπηόο, όπσο ζηελ θνηιάδα ηνπ Αθξηθαληθνύ Ρήγκαηνο.  

Σέινο, ηα εθαίζηεηα πξνθαινύληαη πάλσ από ζεκεία ζηα νπνία ν καλδύαο ηεο Γεο  

έρεη αλνδηθά ξεύκαηα, ηα απνθαινύκελα «ζεξκά ζεκεία» - «hot spots», πνπ κπνξεί  

λα βξίζθνληαη καθξηά από ηα όξηα ησλ ηεθηνληθώλ πιαθώλ, όπσο είλαη ηα λεζηά ηεο Υαβάεο. 

Σέηνηα εθαίζηεηα βξίζθνληαη θαη ζε άιινπο πιαλήηεο ή κεγάινπο δνξπθόξνπο ζην ειηαθό 

ζύζηεκα. 

 

Η έθξεμε ελόο όκσο εθαηζηείνπ, εηδηθά ζηνλ πιαλήηε καο, εθηόο από ην επηζηεκνληθό  

ηεο ελδηαθέξνλ, ή ηνλ θόβν γηα θαηαζηξνθέο, ραξίδεη έλα κνλαδηθό ζέακα. 

 

Πηγή: newsbeast.gr 

 



 ΜΔΡΗΚΑ ΠΔΣΡΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΣΔΡΔΟΤ ΦΛΟΗΟΤ 
 

ΑΗΜΑΣΗΣΖ 
Γηώξγνο Καξλαβάο 

 

Ολνκάδεηαη αηκαηίηεο από ην ειιεληθό «αίκα» ιόγσ ηνπ ρξώκαηνο ηεο γξακκήο θόλεώο ηνπ, ε 

νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθά αηκαηέξπζξε ζε ζεκείν πνπ λα ηα ηαπηνπνηείηαη ην νξπθηό από απηή 

θαη κόλν. Ο αηκαηίηεο έρεη ηδεκαηνγελή πξνέιεπζε, νπόηε εκθαλίδεη ζπγθξπζηαιισκέλα κόξηα 

λεξνύ. Απνηειεί έλα από ηα θπξηόηεξα κεηαιιεύκαηα ηνπ ζηδήξνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο 

πξώηε ύιε ζηηο πςηθακίλνπο. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο σο εκηπνιύηηκνο ιίζνο, ζηελ θαηαζθεπή 

θνζκεκάησλ (θνιηέ, κεληαγηόλ θηι).  

Ωζηόζν κεηνλεθηεί, γηαηί ελώ έρεη έληνλε κεηαιιηθή ιάκςε, είλαη ηδηαίηεξα εύζξαπζηνο. 

 

 

ΑΖΜΗ 
Ησάλλα Μαπξνγεώξγε – Άλλα Καξλαβά 

 

Σν ρεκηθό ζηνηρείν Άξγπξνο ή αζήκη είλαη βαξύ, ζπάλην, καιαθό κέηαιιν κε έληνλε κεηαιιηθή 

ιάκςε. Σν αζήκη είλαη έλα από ηα πξώηα κέηαιια πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο. Ήηαλ 

γλσζηό ήδε από ηελ πξντζηνξηθή επνρή ζηνπο ιανύο πνπ θαηνηθνύζαλ ζηε Μεζνπνηακία, ζηνλ 

Διιαδηθό ρώξν, ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ζηελ Αίγππην. 

 

Σν αζήκη έρεη ηε κεγαιύηεξε ζεξκηθή θαη ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα, θαζώο θαη ηε κεγαιύηεξε 

αλαθιαζηηθόηεηα ζην νξαηό ηκήκα ηνπ θάζκαηνο, από όια ηα ρεκηθά ζηνηρεία. Δίλαη ειαηό, έρεη 

δειαδή ηελ ηδηόηεηα λα ζθπξειαηείηαη ή λα κεηαηξέπεηαη ζε ζύξκαηα ή λήκα. Όηαλ εθηίζεηαη 

ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα, κπξίδεη από ην ζεηνύρν άξγπξν πνπ ζρεκαηίδεηαη, ιόγσ ηεο ύπαξμεο 

ηρλώλ ζείνπ ζηνλ αέξα από ηα θαπζαέξηα ησλ απηνθηλήησλ. Γελ επεξεάδεηαη από ην 

πδξνρισξηθό νμύ, δηαιύεηαη όκσο ζην ππθλό ζεηηθό νμύ θαη ζην αξαηό θαη ππθλό ληηξηθό νμύ. 

 

Οη θπξηόηεξεο ρώξεο παξαγσγήο αξγύξνπ είλαη κεηαμύ αιισλ ην Μεμηθό, ην Πεξνύ, ε Κίλα, ε 

Απζηξαιία, ε Υηιή, ε Πνισλία, ε Ρσζία, ε Βνιηβία θαη νη ΗΠΑ. 

 

 

ΘΟΡΗΚΟΗΣΖ 
Υαξάιακπνο Λέκπεξνο 

 

Ο Θνξηθνζίηεο είλαη νμπρισξηνύρν νξπθηό ηνπ κνιύβδνπ, ηνπ αληηκνλίνπ θαη ηνπ αξζεληθνύ. 

Δίλαη από ηα ζεκαληηθόηεξα δεπηεξνγελή νξπθηά, ζρεκαηηδόκελα ζηηο δώλεο εμαιίσζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ κεηαιιεπκάησλ ππό ηελ επίδξαζε ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ. Οξπθηά κε ηα νπνία 

ζρεηίδεηαη είλαη ν Λαπξηνλίηεο, ν Παξαιαπξηνλίηεο, ν Τδξνθεξνπζίηεο, ν θαιεξίηεο, ν 

Αξαθνλίηεο θαη ν Αζβεζηίηεο. 
Το άρζρο δεκοζηεύηεθε από ηελ «Hellenica World» ηο 2008 θαη ηο αλαδήηεζα ζηης 7 Γεθεκβρίοσ ηοσ 2016 



ΜΑΡΜΑΡΟ 
Βέηα Γελνύδνπ 

 

Σν κάξκαξν είλαη  πέηξσκα απνηεινύκελν από αζβεζηίηε ή θαη από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ 

νξπθηώλ αζβεζηίηε θαη δνινκίηε θαη έρεη δεκηνπξγεζεί από ηε κεηακόξθσζε αζβεζηόιηζσλ, 

δειαδή ηδεκαηνγελώλ αλζξαθηθώλ πεηξσκάησλ.  

 

Με ηελ εκπνξηθή νλνκαζία «κάξκαξα» ραξαθηεξίδνληαη, εθηόο από απηά πνπ ε γεσινγηθή 

επηζηήκε ραξαθηεξίδεη σο κάξκαξα, θαη κία ζεηξά από άιια πεηξώκαηα, ηα νπνία επηδέρνληαη 

θνπή θαη ιείαλζε ζε ζρεηηθά ιεπηέο πιάθεο. Σέηνηα πεηξώκαηα είλαη νη αζβεζηόιηζνη, 

δνινκίηεο, ζεξπεληηλίηεο, νξηζκέλα θξνθαινπαγή, γξαλίηεο θιπ.  

 

Η πνηόηεηα ησλ καξκάξσλ εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό από ηε ζύζηαζε ησλ πεηξσκάησλ 

από ηα νπνία πξνήιζαλ, θαζώο θαη από ηνλ βαζκό ηεο κεηακόξθσζήο ηνπο.  

 

Σα ρξώκαηα ησλ καξκάξσλ πνηθίινπλ. Ο θαζαξόο αζβεζηίηεο είλαη ιεπθόο, αιιά νξπθηέο 

πξνζκίμεηο πξνζζέηνπλ ην ρξώκα.  Σν ρξώκα ησλ καξκάξσλ είλαη, σο επί ην πιείζηνλ, ιεπθό – 

εκίιεπθν έσο γθξη ζε δηάθνξνπο ηόλνπο, κε δηαθύκαλζε απνρξώζεσλ θαηά δώλεο, ελώ ζε 

αξθεηέο πεξηπηώζεηο, ην ρξώκα κπνξεί λα είλαη θαη καύξν, πξαζηλσπό, ξνδ, εξπζξσπό θιπ θαη 

νθείιεηαη ζπλήζσο ζηελ παξνπζία νξγαληθώλ νπζηώλ ή ζηδεξνμεηδίσλ ή καγγαληνύρσλ 

νμεηδίσλ. 

 

Σα Διιεληθά κάξκαξα είλαη από ηα πιένλ γλσζηά ζηνλ θόζκν. Πέξα από ηα θνηηάζκαηα θαη ηηο 

πνηθηιίεο πνπ ππάξρνπλ, νπζηαζηηθά έρνπλ ηαπηηζηεί κε ηα αξραία αξηζηνπξγήκαηα ηεο 

γιππηηθήο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο Αξραίαο Διιάδαο.  

 

Έηζη ε δήηεζε γηα ειιεληθό κάξκαξν αλέθαζελ ππήξμεο ζεκαληηθή θαη ν θιάδνο έρεη έλα 

έληνλν εμαγσγηθό πξνζαλαηνιηζκό, θαηαηάζζνληαο ηελ Διιάδα αλάκεζα ζηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο παξαγσγνύο θαη εμαγσγείο καξκάξνπ ζε παγθόζκην επίπεδν. 

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε εηήζηα εζληθή παξαγσγή καξκαξηθώλ πξντόλησλ μεπεξλά ηνπο 

1.400.000 ηόλνπο. Οη εμαγσγέο πνπ γίλνληαη αθνξνύλ θπξίσο νγθνκάξκαξα, κε ζπλνιηθή αμία 

πνπ ππεξβαίλεη ηα 90.000.000 Δπξώ. 

 

 

ΥΑΛΑΕΗΑ 
Ξέλνο Μαπξνγεώξγεο 

 

 

Ο Υαιαδίαο είλαη νξπθηό ηνπ Ππξηηίνπ, ζπγθεθξηκέλα πνιύ θαζαξό νμείδην ηνπ ππξηηίνπ, ην 

δεύηεξν θαη πην δηαδεδνκέλν νξπθηό ζηε θύζε.  

 

Δίλαη ην κνλαδηθό νξπθηό πνπ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά από ππξίηην θαη νμπγόλν. Σα ηόληα ηνπ 

ραιαδία είλαη πνιύ ηζρπξά ζπλδεδεκέλα, θαη γη’ απηό έρεη κεγάιε ζθιεξόηεηα.  

 

Απαληώληαη ζε πνιιέο θαη πνηθίιεο κνξθέο, έρνληαο ρξώκα από ζθνύξν θαθέ-καύξν (θαπληάο) 

έσο ηειείσο δηαθαλέο. 

 

Πηγή: Lucinda – www.lucinda.gr  Γεκοζίεσζε: 2/5/15 

http://www.lucinda.gr/


ΥΡΤΟ  
Ησάλλα Μαπξνγεώξγε – Άλλα Καξλαβά 

24.10.16 

 

Πξόθεηηαη γηα έλα κέηαιιν πνπ απνηειείηαη από έλα κόλν ρεκηθό ζηνηρείν (κε ζύκβνιν Au). Έρεη 

ραξαθηήξα εμαηξεηηθά ειαηό (δηακνξθώλεηαη ζε ιεπηά ειάζκαηα) θαη όιθηκν (επηκεθύλεηαη 

ζρεκαηίδνληαο ιεπηέο ίλεο), πεξηζζόηεξν από θάζε άιιν κέηαιιν.   

Έλα κόλν γξακκάξην ρξπζνύ δίλεη κία ίλα κήθνο 2.500κ ή θαιύπηεη κία επηθάλεηα 2.000ηκ, θαζώο 

κπνξεί λα δηακνξθσζεί ζε ειάζκαηα κε πάρνο κηθξόηεξν από έλα δέθαην ηνπ κηθξνκέηξνπ (ην 

κηθξόκεηξν ηζνύηαη κε έλα εθαηνκκπξηνζηό ηνπ κέηξνπ). 

 

Ζ εθπιεθηηθή ειαηόηεηα ηνπ ρξπζνύ καο επηηξέπεη λα ηνλ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα θαιύπηνπκε άιια 

πιηθά, όρη ηόζν πνιύηηκα. ην παξειζόλ, πρ, ηα μύιηλα εηθνλνζηάζηα ησλ εθθιεζηώλ 

επηρξπζώλνληαλ, θαιύπηνληαλ δειαδή κε έλα πνιύ ιεπηό θύιιν ρξπζνύ πνπ είρε δηπιή 

ρξεζηκόηεηα: ηνλ θαιισπηζκό θαη ηελ πξνζηαζία από ηε θζνξά.  

Ζ επηρξύζσζε, ινηπόλ, εθαξκνδόηαλ επξύηαηα ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο. 

 

Ο ρξπζόο είλαη εμαηξεηηθόο αγσγόο ηεο ζεξκόηεηαο θαη ηνπ ειεθηξηζκνύ θαη γη απηόλ ηνλ ιόγν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ειεθηξνληθή θαη ζηε δηαζηεκηθή βηνκεραλία – εθηόο από ηηο γλσζηέο 

παξαδνζηαθέο ηνπ ρξήζεηο ζηε ρξπζνρνΐα θαη ζηε λνκηζκαηνθνπία. 

 

Ο ρξπζόο απνηειεί έλα από ηα πην πνιύηηκα κέηαιια. ε αληίζεζε κε άιια κέηαιια είλαη: καιαθόο, 

πνιύ εύπιαζηνο, αλζεθηηθόο ζηε δηάβξσζε, ζρεδόλ πιήξσο άθζαξηνο θαη κε ηνμηθόο. Έρεη ρεκηθό 

ζύκβνιν ην Au, ην νπνίν πξνέξρεηαη από ηε ιαηηληθή ιέμε «Aurum» ε νπνία ζεκαίλεη «Υξπζίδνπζα 

Γύζε». Αλήθεη ζηελ νκάδα ηεο 3
εο

 θύξηαο ζεηξάο ησλ ζηνηρείσλ κεηάπησζεο.  

Ο θαζαξόο ρξπζόο έρεη έλα έληνλν θίηξηλν ρξώκα θαη ιάκςε πνπ παξαδνζηαθά ζεσξνύληαη 

ειθπζηηθά. Δίλαη, καδί κε ηνλ ραιθό, ηα κνλαδηθά «έγρξσκα κέηαιια». ηε θύζε ν ρξπζόο 

εκθαλίδεηαη ζε ειεύζεξε κνξθή σο απηνθπήο. 

 

Ο ρξπζόο κπνξεί λα εκθαλίδεηαη επίζεο δεζκεπκέλνο ζην πιέγκα νξπθηώλ ππό κνξθή ζηεξενύ 

δηαιύκαηνο. Άιιε κνξθή ρξπζνύ είλαη ν ππνκηθξνζθνπηθόο κνξηαθόο ρξπζόο κε κέγεζνο 100 – 5000 

Angstrom. Οη θύξηνη νξπθηνινγηθνί θνξείο ηνπ ηύπνπ απηνύ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα: 

 

ΟΡΤΚΣΟ 

ηδεξνππξίηεο FeS2 

Ομείδηα ηνπ Fe 

Μαξθαζίηεο FeS2 

Αξζελνππξίηεο FeAsS 

 

ΜΔΓΗΣΖ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ Au/ppm 

2.800 

1.200 

180 

20 

 

Δθηόο από ηηο επξύηαηα δηαδεδνκέλεο λνκηζκαηηθέο θαη ζπκβνιηθέο ιεηηνπξγίεο, ν ρξπζόο έρεη θαη 

πνιιέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζηελ νδνληηαηξηθή, ζηελ ειεθηξνληθή θαη ζε άιια πεδία. 

 

 

ΠΖΓΔ: 

1. Βηβιίν «Υξπζόο» - National Geographic 

2. Υξπζόο Οξπθηά 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΓΑΛΔ ΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΖ ΓΖ 

 
 

Ζ Γε πέξαζε από πνιιέο θιηκαηηθέο θάζεηο,  

πνπ ζπρλά άιιαδαλ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, 

όπσο γηα παξάδεηγκα νη παγεηώδεηο 

θαη νη κεζνπαγεηώδεηο πεξίνδνη. 

 

ηε ζπιινγηθή κλήκε ησλ δηαθόξσλ ιαώλ,  

ηα θιηκαηνινγηθά θαηλόκελα θαηαγξάθεθαλ  

θαη κεηαδόζεθαλ από γεληά ζε γεληά,  

κε ηε κνξθή κύζσλ θαη ζξεζθεπηηθώλ γξαθώλ,  

πνπ ζπρλά έρνπλ εθπιεθηηθή νκνηόηεηα κεηαμύ ηνπο. 



 

 

 

 

 

 

ΣΑ ΘΑΤΜΑΣΑ ΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 
Σζουλιέτα Ντίσα 

 
      Ο όρος Παλαιά Διαθήκη δηλώνει την αρχαιότερη από τις δύο συλλογές βιβλίων 
που αποτελούν τη Φριστιανική Αγία Γραφή, η οποία αναφέρεται ειδικότερα στην 
αποκάλυψη του Θεού (Γιαχβέ) και στην αρχική συνδιαλλαγή του με το «περιούσιο» 
έθνος του Ισραήλ, με σκοπό να ευλογηθεί πρώτα αυτό και στη συνέχεια όλη η 
ανθρωπότητα.  
      Σα βιβλία που συγκροτούν την Παλαιά Διαθήκη, γράφτηκαν από διάφορους 
συγγραφείς σε διάστημα αρκετών εκατονταετηρίδων. υνώνυμες ονομασίες είναι 
επίσης οι όροι «Εβραϊκές Γραφές», «Εβραϊκή Βίβλος», με βάση την προέλευση των 
συγγραφέων, και «Δεύτερη Διαθήκη». Η Σορά αποτελεί τη βάση της Παλαιάς 
Διαθήκης (βλ. Πεντάτευχος). 
     Ο Εβραϊκός βιβλικός όρος που αποδίδεται στη «διαθήκη» σημαίνει «συνθήκη, 
συμμαχία, σύμβαση» ή «συμφωνία». Έτσι, στη Βίβλο, ο όρος χρησιμοποιείται για να 
δηλώσει τη συμφωνία που συνάπτει ο Θεός με μεμονωμένα άτομα, είτε συλλογικά με 
τον λαό του Ισραήλ και στοχεύει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη σωτηρία 
ολόκληρης της ανθρωπότητας. 

 

 
 



Ο ΚΑΣΑΚΛΤΜΟ ΣΗ ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ / ΘΡΗΚΕΙΑ 
 

 
ΣΑ ΘΑΤΜΑΣΑ ΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 

Λεμονιά Παύλου 

 
ΓΕΝΕΙ 7 
(17) Και έγεινεν ο κατακλυσμός, τεσσαράκοντα ημέρας επί της γης και 
επληθύνθησαν τα ύδατα, και εσήκωσαν την κιβωτόν και υψώθη υπεράνω της Γης. 
(18) Και εκρατούντο τα ύδατα, και επληθύνοντο σφόδρα επί της γης και η κιβωτός 
εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων. 
(19) Και τα ύδατα υπερκραταιούντο σφόδρα επί της γης και εσκεπάσθησαν πάντα τα 
όρη τα υψηλά τα υποκάτω παντός του ουρανού. 
20) Δεκαπέντε πήχας υπεράνω υψώθησαν τα ύδατα και εσκεπάσθησαν τα όρη. 
 
ΓΕΝΕΙ 19 
(23) Ο ήλιος ανέτειλεν επί την γην, ότε ο Λωτ εισήλθεν εις ηγώρ. 
(24) Και έβρεξεν ο κύριος επί τα όδομα και Γόμμορα θείον και πυρ παρά κυρίου 
εκ του ουρανού. 
(25) Και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας και πάντα τα περίχωρα και πάντας τους 
κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. 
 
Α΄ ΒΑΙΛΕΩΝ 18 
(38) Σότε έπεσε πυρ παρά Κυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και το ξύλο και τους 
λίθους και το χώμα, και έγλειψε το ύδωρ το εν τη αύλακα. 
(39) Και τότε είδε πας ο λαός, έπεσεν κατά πρόσωπον αυτών και είπαν, ο Κύριος 
αυτός είναι ο Θεός. Ο κύριος αυτός είναι ο Θεός… 
(45) Και εν τω μεταξύ ο ουρανός συνεσκότασεν εκ νεφών και ανέμου και έγεινε 
βροχή μεγάλη και ανέβη ο Αχαάβ εις την άμαξαν αυτού και υπήγεν εις Ιεζραέλ. 
(46) Και χειρ Κυρίου εστάθη επί τον Ηλίαν και συνέσφιγξε την οσφύν αυτού και 
έτρεχεν έμπροσθεν του Αχαάβ έως της εισόδου της Ιεζραέλ. 
 
ΕΞΟΔΟ 14 
(21) Ο δε Μωϋσής εξέτεινε την χείρα αυτού επί την θάλασσαν και έκαμεν ο κύριος 
την θάλασσαν να συρθεί όλη εκείνην την νύκτα υπό σφοδρού ανατολικού ανέμου και 
κατέστησε την θάλασσαν ξηράν, και τα ύδατα διεχωρίσθησαν. 
(22) Και εσήλθον οι υιοί του Ισραήλ εις το μέσον της θαλάσσης κατά το ξυρόν, και 
τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τοίχος εκ δεξιών και εξ αριστερών αυτών. 
 
Β’ ΒΑΙΛΕΩΝ 1 
(9) Σότε απέστειλεν ο βασιλεύς προς αυτόν πεντηκόνταρχον μετά των πεντήκοντα 
αυτού. Και ανέβη προς αυτόν και ιδού, εκάθητο επί της κορυφής του όρους. Και είπε 
προς αυτόν, Άνθρωπε του Θεού, ο Βασιλεύς είπε κατάβα. 



(10) Και αποκριθείς ο Ηλίας είπε προς τον πεντηκόνταρχον, εάν εγώ είμαι 
άνθρωπος του Θεού, ας κατέβη πυρ εξ ουρανού και ας καταφάγει σε και τους 
πεντήκοντά σου. Και κατέβη πυρ εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτόν και τους 
πεντήκοντα αυτού. 
 
ΙΗΟΤ ΣΟΤ ΝΑΤΗ 10 
(11) Και ενώ φεύγοντες απ’ έμπροσθεν του Ισραήλ, ήσαν εν τη καταβάσει της Βαιθ 
ορών ο Κύριος έρριψεν εκ του ουρανού κατ’ αυτών λίθους μεγάλους έως Αζηκά, και 
απέθαναν. Περισσότεροι ήσαν οι αποθανόντες εκ των λίθων της χαλάζης, παρ’ 
όσους οι υιοί Ισραήλ κατέκοψαν εν μαχαίρα. 
(12) τότε ελάλησεν ο Ιησούς προς τον Κύριον, καθ’ ήν και είπεν ενώπιον του 
Ισραήλ: τήθι, ήλιε, επί την Γαβαών, και συ, ελήνη, έμεινεν εωσού ο λαός 
εξεδικήθη τους εχθρούς αυτού. Δεν είναι τούτο γεγραμμένον εν τω βιβλίω του 
Ιασήρ; Και εστάθη ο ήλιος εν τω μέσω του ουρανού και δεν έσπευσε να δύσει, έως 
μίας ολοκλήρου ημέρας. 
 
ΑΡΙΘΜΟΙ 16 
(31) Και ως έπαυσε λαλών πάντας τους λόγους τούτους,  εσχάθη το έδαφος το 
υποκάτω αυτών. 
(32) Και η γη ήνοιξε το στόμα αυτής και κατάπιεν αυτούς και τους οίκους αυτών και 
πάντας τους ανθρώπους  τους μετά του κορέ και πάσαν την περιουσίαν αυτών. 
(33) Και κατέβησαν αυτοί και πάντα τα αυτών ζώντες εις τον Άδην, και η γη εκλείσθη 
επάνωθεν αυτών και ηφανίσθησαν εκ μέσου της συναγωγής. 
(34) Και πας ο Ισραήλ ο πέριξ αυτών έφυγαν εις την βοήν αυτών λέγοντες, μήπως 
καταπίη και ημάς η γη. 
(35) Και πυρ εξήλθε παρά κυρίου και κατέφαγε τους διακοσίους πεντήκοντα άνδρας 
τους προσφέροντας θυμίαμα. 
 
Β΄ ΒΑΙΛΕΩΝ 3 
(15) Και ενώ έψαλλεν ο ψαλτωδός, ήλθεν επ’ αυτόν η χειρ του Κυρίου. 
(16) Και είπεν αυτώ λέγειν Κύριος. Κάμε την κοιλάδα ταύτην λάκκους  
(17) διότι ούτω λέγει Κύριος. Δεν θέλετε ιδεί άνεμον και δεν θέλετε ιδεί βροχήν και 
αυτή η κοιλάς θέλει πλησθή ύδατος και θέλει πίει, σεις και τα ποίμνιά σας και τα 
κτήνη κυρίου εις την χείρα σας θέλει παραδώσει και τον Μωάβ. 
(19) Και θέλετε πατάξει πάσαν οχυράν πόλιν και πάσαν εκλεκτήν… 



Ο ΚΑΣΑΚΛΤΜΟ ΣΟΤ ΝΩΕ 
Άννα Καρναβά 

 
   Ο Θεός, όταν είδε πως η γη έχει διαφθαρεί, αποφάσισε να τους καταστρέψει όλους 
και να αφήσει μόνον ένα, που ήταν καλός, για να ξαναγίνει από αυτόν καινούρια 
γενιά ανθρώπων. Αυτός ήταν ο Νώε. Σου παράγγειλε να ετοιμάσει μία κιβωτό,  
να μπει μαζί του όλη του η οικογένεια και ένα ζευγάρι από όλα τα ζώα.  
 
   Ο Νώε, με προθυμία και υπακοή άρχισε να κατασκευάζει την κιβωτό.  
Ο κατακλυσμός άρχισε όταν ο Νώε ήταν 600 ετών και συνεχίστηκε για 40 ημέρες.  
Ο Θεός άνοιξε τους καταρράκτες του ουρανού και άρχισε να βρέχει βροχή ραγδαία. 
40 μερόνυχτα έβρεχε αδιάκοπα.  
 
    Σο νερό σηκώθηκε πάνω στη γη κι έπνιξε ανθρώπους και ζώα και σκέπασε ως και 
τα ψηλότερα βουνά. Η κιβωτός όμως κολυμπούσε στην επιφάνεια. 
Σα νερά κρατήθηκαν στη γη για 150 ημέρες, και μετά από ακόμα 150 ημέρες, 
σταμάτησε ο κατακλυσμός, η κιβωτός στάθηκε πάνω στην κορυφή του ψηλού βουνού 
Αραράτ.  
     Ο κατακλυσμός έγινε περίπου το 4.950 με 4.000 πΦ.  
 
Πηγή: users.sch.gr/Palaia.Diathikh.Biblio/H_ptvsh_tou_anthrwpou/O_kataklusmos_tou_Nwe_.htm 

 
 

Η ΚΙΒΩΣΟ ΣΟΤ ΝΩΕ 
Απγή Η. Παύινπ 

 

Η κιβωτός του Νώε είναι το πλοίο που κατασκευάστηκε από τον βιβλικό χαρακτήρα 
Νώε. 
Κατ’ έντολή του Θεού, σύμφωνα με την ιστορία, ο Νώε έπρεπε να κατασκευάσει ένα 
πλοίο το οποίο θα φιλοξενούσε τη μεγάλη του οικογένεια, περίπου 50.000 είδη ζώων 
και γύρω στο 1.000.000 είδη εντόμων. Σο σκάφος έπρεπε να κατασκευαστεί ώστε να 
αντέχει σε ένα προσχεδιασμένο θεϊκό κατακλυσμό, που είχε σα στόχο του να 
καταστρέψει όλους τους άλλους ανθρώπους και ζώα πάνω στη Γη (εκτός από αυτά 
που ζουν μέσα στη θάλασσα, υποθέτουμε).  
ύμφωνα με την ιστορία που λέγεται στο Κεφάλαιο 7 του Βιβλίου της Γένεσης, ο 
Νώε, το πλήρωμά του και τα ζώα ζούσαν μαζί για περισσότερους από 6 μήνες, 
μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά. Η αφήγηση αναφέρει ότι ο κατακλυσμός αυτός, που 
διήρκεσε 40 ημέρες, έγινε ως τιμωρία παγκόσμιου αφανισμού ανθρώπων και ζώων, 
εξαιτίας της ηθικές κατάπτωσης του αρχαίου βιβλικού κόσμου, όπου ο Νώε 
διασώθηκε, ως άνθρωπος δίκαιος σε σύγκριση με τους συγχρόνους του.  
ύμφωνα με την ίδια αφήγηση, μετά από 150 ημέρες τα νερά υποχώρησαν και η 
Κιβωτός βρέθηκε στο όρος Αραράτ. Σα νερά συνέχισαν να υποχωρούν και τον 
δέκατο μήνα οι κορυφές των βουνών άρχισαν να γίνονται ορατές. 



Ο ΚΑΣΑΚΛΤΜΟ ΣΟΤ ΝΩΕ 
Νίκος Κόχυλας, Μιχάλης Γεράκης, Φαράλαμπος Λέμπερος 

 
     Με τον όρο «Κατακλυσμός» αναφερόμαστε στην παγκόσμια πλημμύρα, όπως 
αυτή περιγράφεται στο Βιβλίο της Γένεσης (Κεφ. 6-9) της Αγίας Γραφής, καθώς 
επίσης και στο Κοράνιο.  
     Η Βιβλική αφήγηση περιγράφει πώς ο Θεός προειδοποίησε τον Νώε για έναν 
επερχόμενο κατακλυσμό και τον καθοδήγησε να κατασκευάσει μία Κιβωτό για να 
σωθεί αυτός και τα ζώα που πήρε μαζί του σε αυτήν.  
     Πήρε ένα ζευγάρι  από κάθε είδος ζώου. Ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, για να 
ζευγαρώσουν και να αναπαραχθεί η ζωή μετά τον κατακλυσμό. 
 
     την Κιβωτό, μαζί με τον Νώε υπήρχε και η γυναίκα του με τους τρεις γιούς 
τους. Η αφήγηση αναφέρει ότι ο κατακλυσμός αυτός, που διήρκεσε 40 ημέρες, έγινε 
ως τιμωρία παγκόσμιου αφανισμού ανθρώπων και ζώων εξαιτίας της ηθικής 
κατάπτωσης του αρχαίου βιβλικού Κόσμου, όπου ο Νώε διασώθηκε ως άνθρωπος 
δίκαιος σε σύγκριση με τους συγχρόνους του.  
    ύμφωνα με την ίδια αφήγηση, μετά από 150 ημέρες τα νερά υποχώρησαν και η 
κιβωτός βρέθηκε στο όρος Αραράτ. Σα νερά συνέχισαν να υποχωρούν και τον 
δέκατο μήνα οι κορυφές τω βουνών άρχισαν να γίνονται ορατές. 
 

 
Ζ Κηβσηόο ηνπ Νώε – Υαξάιακπνο Λέκπεξνο 

 
Παρόμοιοι κατακλυσμικοί μύθοι συναντώνται σε αρκετούς πολιτισμούς και 
θρησκευτικές παραδώσεις, με χαρακτηριστικές εκδοχές αυτές του Κατακλυσμού 
του Δευκαλίωνα και του Δάρδανου στην Ελληνική Μυθοπλασία ή του 
Κατακλυσμού που περιγράφεται στο Έπος του Γκιλγκαμές κ.ά.: 



Ο ΚΑΣΑΚΛΤΜΟ ΣΟΤ ΔΕΤΚΑΛΙΩΝΑ ΚΑΙ ΣΗ ΠΕΙΡΑ 
Αυγή Ν. Παύλου 

 

 
      Ο Δευκαλίωνας ήταν βασιλιάς στη Θεσσαλία, μαζί με τη γυναίκα του την Πύρρα.  
      ύμφωνα με τον μύθο, ο Δίας αποφάσισε να καταστρέψει όλη τη γενιά των 
ανθρώπων που ήταν διεφθαρμένη, με εξαίρεση τον δίκαιο βασιλέα και τη γυναίκα 
του. Σότε, ο Δευκαλίωνας, μετά από συμβουλή του πατέρα του, κατασκεύασε ένα 
πλοίο και συγκέντρωσε τα απαραίτητα εφόδια για την επιβίωσή τους. Επιβιβάστηκε 
στο πλοίο το βασιλικό ζευγάρι, και περιφερόταν στη θάλασσα για εννέα ημέρες.  
Ση δέκατη μέρα προσάραξε στο όρος Όθρυς, ή, κατά άλλη εκδοχή, στον 
Παρνασσό, ή στον Άθω. 
     Όταν τα νερά από τις βροχές υποχώρησαν, κατέβηκαν στην ξηρά και το πρώτο 
πράγμα που έκαναν ήταν μία θυσία προς τιμήν του Δία. Ο θεός τότε έστειλε τον 
Ερμή για να τους μεταφέρει την υπόσχεση ότι ο Δίας θα πραγματοποιήσει την 
πρώτη ευχή τους. Η ευχή αυτή δεν ήταν άλλη από το να δώσει και πάλι ζωή ο Δίας.  
 
Με βάση μία άλλη εκδοχή, που προέρχεται από την Υωκίδα, ο Δευκαλίωνας και η 
Πύρρα παρευρέθηκαν στου Δελφούς, στον ιερό ναό της Θέμιδας για να εκφράσουν 
και σε αυτήν την ίδια επιθυμία. Ακούγοντάς τους η θεά, τους απάντησε με τον 
χρησμό πως αν ήθελαν να φέρουν στη ζωή νέους ανθρώπους, θα έπρεπε να 
καλύψουν τα μάτια τους και να ρίχνουν πίσω από την πλάτη τους τα οστά της 
μητέρας τους.  
     Αυτοί, καταλαβαίνοντας τον χρησμό, άρχισαν να πετάνε πέτρες πίσω τους, αφού 
αυτές προερχόντουσαν από τα οστά της μάνας Γης. Οι πέτρες που πετούσε ο 
Δευκαλίωνας έπαιρναν τη μορφή άνδρα, ενώ αυτές που πετούσε η Πύρρα, 
μεταμορφώνονταν σε γυναίκες. Λέγεται μάλιστα, πως από την πρώτη πέτρα που 
πέταξε ο Δευκαλίωνας, προήλθε ο Έλληνας, γενάρχης των Ελλήνων. 

 
Ο ΜΤΘΟ ΣΟY ΔΑΡΔΑΝΟΤ 

Αντώνης Ρουστάς 

 
Ο «μύθος» του κατακλυσμού στη Θράκη τον 1οπΦ αιώνα 

 
    Οι αμοθράκες αφηγούνταν ότι πριν γίνουν οι κατακλυσμοί στους 
υπόλοιπους λαούς, στη περιοχή τους έγινε ένας μεγάλος κατακλυσμός, 
κατά τον οποίο πρώτα άνοιξε το στόμιο γύρω από τις Κυανέες Πέτρες (το 
στόμιο προς τον Βόσπορο γύρω από τις υμπληγάδες πέτρες) και στη 
συνέχεια το στόμιο του Ελλήσποντου.  
   Η στάθμη της θάλασσας του πόντου (δηλ η Μαύρη Θάλασσα, που 
μέχρι τότε ήταν λίμνη), ανέβηκε από τα νερά των ποταμών που χύνονταν 



εκεί, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει μεγάλη παραθαλάσσια περιοχή της 
Ασίας και να κάνει θάλασσα το πεδινό τμήμα της αμοθράκης.   
   Οι κάτοικοι, που πιάστηκαν στον κατακλυσμό, έτρεξαν να σωθούν στα 
ψηλότερα σημεία του νησιού και καθώς η θάλασσα συνέχιζε να ανεβαίνει, 
προσευχήθηκαν στους θεούς και σώθηκαν. ε ανάμνηση της σωτηρίας 
τους οριοθέτησαν με πέτρες το νησί και ίδρυσαν βωμούς κα έκαναν 
θυσίες. [Ο μύθος] διασώθηκε από τον Διόδωρο τον ικελιώτη, όταν 
επισκέφθηκε το νησί. 
 
   Ο κατακλυσμός που περιγράφεται από τον ικελιώτη, πρέπει να έγινε 
μεταξύ 14.500 και 12.500 πΦ και του 3.305 πΦ. 
 
 
 

 
Κιβωτός – Γιώργος Καϊάφας 



ΣΟ ΕΠΟ ΣΟΤ ΓΚΙΛΓΚΑΜΕ: Ο ΚΑΣΑΚΛΤΜΟ 
πύρος Γενούζος 

 
Τπάρχει μία ιστορία σύμφωνα με την οποία ο κάθε λαός έχει τιμωρηθεί / εξαγνιστεί 
μέσω κατακλυσμού για τις αμαρτωλές πράξεις του ή και για πλημμελή τέλεση 
θρησκευτικών καθηκόντων.  
 
Έτσι λοιπόν, οι Βαβυλώνιοι έχουν μία παρόμοια ιστορία να διηγηθούν. το πιο 
γνωστό δημιούργημα της λαϊκής τους ποίησης, οι Βαβυλώνιοι αφηγούνται τη δική 
τους ιστορία κατακλυσμού, με κεντρικό ήρωα τον Γκίλγκαμες. Η ιστορία αυτή 
ανακαλύφθηκε στη βιβλιοθήκη του Βασιλιά Ασουρμπανιμπάλ.  
 

 

Ο ΚΑΣΑΚΛΤΜΟ ΣΟΤ ΓΚΙΛΓΚΑΜΕ 
οφία Βατούγιου – πύρος Γενούζος 

 
ε αντίθεση με άλλους μύθους για τον Κατακλυσμό του Γκίλγκαμες που ξέραμε, ή 
μπορούμε να διαβάσουμε, ο κεντρικός ήρωας, ενώ σώθηκε, δεν του επετράπη να 
κατοικήσει στη γη που αναδύθηκε από τα νερά. Ο Γκίλγκαμες «εθεώθη» και μετέβη 
να κατοικήσει στη μυθική χώρα Σαλμούν. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την 
αρχή: 
 
τις όχθες του Ευφράτη, στην πόλη ουρρουπάκ, πολύ παλιά υπήρχε μεγάλη 
ευημερία και ο πληθυσμός αυξανόταν πολύ. Πολεμικός σύμβουλος της πόλης την 
εποχή εκείνη ήταν ο Ενλίλ, και καθώς λέγεται ενοχλήθηκε από τα πλήθη των 
ανθρώπων, γι αυτό προσέτρεξε στο υμβούλιο των Θεών και εκείνοι θεώρησαν το 
αίτημά του δίκαιο και αποφάσισαν με μεγάλη προθυμία να εξαπολύσουν κατά της 
πόλης κατακλυσμό.  
 
Ο Εά, επιτηρητής των καναλιών την εποχή εκείνη, και αυτόπτης μάρτυρας  
του υμβουλίου, προειδοποίησε τον Γκίλγκαμες για τη συμφορά που ερχόταν.  
Σον συμβούλεψε να χτίσει πλοίο γερό, να συλλέξει σπόρους και όλα τα έμβια όντα. 
 
Έτσι ο Γίκλγκαμες ξεκίνησε να χτίζει το πλοίο, και την έβδομη μέρα το πλοίο ήταν 
έτοιμο και φόρτωσε σε αυτό όλα τα ζώα και την οικογένειά του και χρυσάφι πολύ και 
περίμενε. 
 
Όταν οι θεοί εξαπέλυσαν τη μήνη τους, ήρθε θύελλα δυνατή, που έφερε βροχή που 
έπεφτε με λύσσα για έξι μέρες και έξι νύχτες. Μόνο την έβδομη μέρα μαλάκωσε ο 
καιρός και μία χαραμάδα φώς ήρθε και άγγιξε το πρόσωπο του Γκίλγκαμες,  
ο οποίος έκλαψε πολύ, καθώς έψαχνε μάταια για στεριά. 
 
Και ξάφνου, μπροστά του είδε το βουνό Νισίρ, και άραξε εκεί και έστειλε περιστέρι, 
μα αυτό δεν βρήκε στεριά. Έπειτα έστειλε χελιδόνι, κι αυτό τίποτε, και μετά κοράκι, 



κι αυτό πέταξε μακριά, και βρήκε στεριά, κι έφαγε, και πέταξε πάνω από τα κεφάλια 
τους, έκρωξε και έφυγε για πάντα. 
 
Θυσία μεγάλη έγινε τότε προς εξευμενισμό των θεών και εκείνοι μαζεύτηκαν, και 
μαζί τους κι ο Ενλίλ, που θύμωσε όταν είδε πως σώθηκαν θνητοί. Οι υποψίες έπεσαν 
στον Εά, κι αυτός τους εξύμνησε τον άνθρωπο ως σοφό, λέγοντας ότι στον ύπνο του 
το είδε και προετοιμάστηκε, και πως όλοι μαζί θα πρέπει για τη μοίρα του να 
αποφασίσουν.  
 
Και ο Ενλίλ πρόσταξε πως ο Γκίλγκαμες και η γυναίκα του δεν θα είναι πλέον θνητοί 
και πως θα ζούν για πάντα στις εκβολές του ποταμού. 
 
Λέγεται ότι η αιτία του κατακλυσμού δεν είναι ξεκάθαρη και πως ίσως οφείλεται στις 
αμαρτίες των ανθρώπων. Ίσως πάλι και στην εξασθένιση της γης λόγω γεροντικής 
ηλικίας. 
Πηγή: www.pronews.com 

 
 

 
 
 

Ο ΜΤΘΟ ΣΟY ΓΚΙΛΓΚΑΜΕ 
Βέτα Γενούζου 

 
    Ο ήρωας Γκιλγκαμές, αναζητώντας την αθανασία, βρίσκει τον Ουτναπιστίμ και 
του ζητάει να μάθει πώς έγινε αθάνατος. Ο Ουτναπιστίμ του διηγείται πως πριν από 
πολλά χρόνια, ο θεός Ενκι, τον είχε προειδοποιήσει για το σχέδιο των θεών να 
καταστρέψουν κάθε είδους ζωής στον κόσμο, με μια πλημμύρα, και τον είχε 
συμβουλέψει να φτιάξει μια μεγάλη κιβωτό για να σώσει την οικογένειά του, τους 
φίλους του, την περιουσία και τα ζώα του. Μετά την πλημμύρα, οι θεοί μετάνιωσαν 
για την πράξη τους και τον έκαναν αθάνατο. 

 

 
 
 
 



ΣΟ ΕΠΟ ΣΟΤ ΓΚΙΛΓΚΑΜΕ 
Ελπιδοφόρος Πυλαράς 

 
Σο Έπος του Γκιλγκαμές είναι ένα επικό ποίημα από την περιοχή της Βαβυλωνίας 
και αποτελεί το αρχαιότερο γνωστό λογοτεχνικό έργο, που ανάγεται σήμερα στην 
Ασσυρο-Βαβυλωνιακή φιλολογία. 
 
Πρόκειται για τη συλλογή θρύλων και ποιημάτων των ουμερίων για τον 
Γκιλγκαμές, μυθικό ή/και ιστορικό πρόσωπο, ιστορικό πρόσωπο, Βασιλέα, ήρωα 
της Ουρούκ, ου θεωρείται ότι έζησε την 3η χιλιετία π.Φ. 
 
Σο Έπος του Γκιλγκαμές αποτελεί μία ποιητική παράδοση, που μετά από κάποιους 
αιώνες αποτέλεσε τον πυρήνα ενός ποιητικού κύκλου σε σουμερική γλώσσα. 
 
Οι μεταγενέστεροι ποιητές του Ακκάδ, εμπνεύστηκαν ένα έπος όπου στην 
πληρέστερη μορφή του (όπως έχει διασωθεί), περιέχει δώδεκα άσματα.  
 
Σο Έπος αυτό περιλαμβάνει και τον περίφημο μύθο του Κατακλυσμού των 
ουμερίων. Η βασική ιστορία περιστρέφεται γύρω από τη σχέση φιλίας που 
αναπτύσσεται ανάμεσα στον βασιλιά Γκιλγκαμές και στον Ενκίντου, έναν ημιάγριο 
άνθρωπο που γίνεται φίλος του βασιλιά και μαζί αναλαμβάνουν ριψοκίνδυνες 
αποστολές, ενώ δίνει μεγάλη σημασία στο συναίσθημα απώλειας που διακατέχει τον 
Γκιλγκαμές, μετά τον θάνατο του Ενκίντου. 
 
Σο Έπος του Γκιλγκαμές έχει παρουσιαστεί από πολλούς συγγραφείς, είτε ως 
μετάφραση, είτε ως μυθιστορηματική αφήγηση του πρωτότυπου κειμένου. 
 
Πηγή: ProNews.gr 

 

 

 



ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ  ΥΑΙΝΟΜΕΝΑ /ΤΜΒΑΝΣΑ 
ΠΟΤ ΔΙΝΟΤΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ: 

 
 

ΣΟ ΠΕΡΑΜΑ ΣΗ ΕΡΤΘΡΑ ΘΑΛΑΑ 
Ξένος Μαυρογεώργης 

 
Σο βόρειο σημερινό τμήμα δυτικά της Φερσονήσου του ινά, αναφέρεται στην 
Παλαιά Διαθήκη (βιβλίο «Έξοδος») ότι διέσχισαν οι Ισραηλίτες, όμως επί 
χιλιετηρίδα διασχίζονταν μόνο κατά πλάτος και ποτέ κατά μήκος.  
 
Έχει σημειωθεί ότι όταν επιχειρούσαν τον κατά μήκος διάπλου της Ερυθράς 
θάλασσας, η διάρκειά του ταξιδιού έφτανε τους οκτώ μήνες. 
 
Σα νερά της Ερυθράς θάλασσας μπορεί να χώρισαν, αλλά από πολύ ισχυρούς 
ανέμους που έπνεαν για ώρες, δημιουργήθηκε μία σταθερή γέφυρα από σταθερό 
έδαφος, και οι Ισραηλίτες κατάφεραν να φτάσουν απέναντι. 
 
 
 

ΣΟ ΠΕΡΑΜΑ ΣΗ ΕΡΤΘΡΑ ΘΑΛΑΑ 
Ιωάννα Μαυρογεώργη 

 
Η θρησκεία λέει ότι ο Θεός είπε στον Μωϋσή να απολέσει τη ράβδο του και η 
θάλασσα θα ανοίξει στη μέση. Όμως οι ιστορικοί πιστεύουν ότι σχετίζεται με το 

ηφαίστειο που είχε εκραγεί την ίδια περίοδο. Οι επιστήμονες εξηγούν το φαινόμενο 
ως ένα τσουνάμι που χώρισε τη θάλασσα στα δύο.



ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΛΗΓΕ ΣΟΤ ΥΑΡΑΩ 
Ιωάννα Μαυρογεώργη 

 

 
1. Σα νερά του Νείλου μετατράπηκαν σε αίμα. 

2. Βάτραχοι κάλυψαν όλη την επικράτεια της Αιγύπτου, μπαίνοντας στα σπίτια 
των ανθρώπων. 

3. Ο αέρας της Αιγύπτου γέμισε με σκνίπες που παρενοχλούσα ανθρώπους και 
ζώα. 

4. μήνη αλογόμυγων εισέβαλλαν σε κάθε κατοικία των Αιγυπτίων σε σημείο 
που όπως αναφέρει η αφήγηση «η γη καταστράφηκε από τις αλογόμυγες». 

5. Βαριά επιδημία έπληξε όλα τα κοπάδια των Αιγυπτίων ώστε κάθε είδους 
ζωντανά της Αιγύπτου άρχισαν να ψοφούν. 

6. Άνθρωποι και ζώα γέμισαν εξανθήματα, μεγάλα, όπως και πληγές. 
7. Έπεσε χαλαζοβροχή, τσακίζοντας ανθρώπους, ζώα και βλάστηση. 
8. κοτείνιασε η γη της Αιγύπτου, από τα σμήνη των ακρίδων τα οποία 

κατέφαγαν τη βλάστηση και τους καρπούς που είχαν απομείνει από την πληγή 
του χαλαζιού. 

9. Για τρείς μέρες, πυκνό σκοτάδι σκέπασε όλη την Αιγυπτιακή επικράτεια, 
σκοτάδι που μπορούσε κανείς να ψηλαφίσει σαν να επρόκειτο για πολύ πυκνή 
ομίχλη. 

10. Πατάχθηκαν με θάνατο όλοι οι πρωτότοκοι γιοί των Αιγυπτίων, 
περιλαμβανόμενου αι του γιού του Υαραώ – καθώς και τα πρωτότοκα ζώα 
τους, πράγμα που προκάλεσε ανείπωτο θρήνο. 

 



ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟ ΔΓΩ ΚΑΙ ΣΟ ΣΩΡΑ… 
 

 

 

ΘΔΡΜΑΛΗΜΟ ΣΖΝ ΗΚΑΡΗΑ 
 

Ζ Ηθαξία έρεη αξθεηό γεσινγηθό ελδηαθέξνλ. 

Γεληθά, ην δπηηθό κηζό ηεο απνηειείηαη θπξίσο από γξαλίηεο. 

Σν αλαηνιηθό κηζό ηεο πεξηιακβάλεη θπξίσο ζρηζηόιηζνπο, 

θξνθαινπαγή, αιιά θαη κεξηθνύο γξαλίηεο. 

ην θέληξν ηεο ππάξρνπλ αζβεζηόιηζνη. 

 

Σν ραξαθηεξηζηηθό όκσο ηεο Ηθαξίαο είλαη ε γεσζεξκία ηεο. 

ην λεζί ππάξρνπλ αξθεηέο ζεξκνκεηαιιηθέο πεγέο,  

πνπ καξηπξνύλ ηε ζεξκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο γεο! 

 Απηέο ζπλήζσο αμηνπνηνύληαη γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο 

(ζεξκαιηζκόο). 

 

 

 
 

Θέρκα Θθαρίας – Από ηελ παροσζίαζε ηοσ Γρ.Ζήζε Αγγειίδε 

ζηο Σσλέδρηο «Θακαηηθά Νερά θαη Κοηλωληθός Θερκαιηζκός» 30/9-1/10 2016



ΗΑΜΑΣΗΚΑ ΛΟΤΣΡΑ ΗΚΑΡΗΑ 

πύξνο Γελνύδνο  24/5/17 
 

   Αλάκεζα ζηηο δεθαεπηά θπξηόηεξεο ηακαηηθέο πεγέο ηεο ρώξαο, δεζπόδνπζα ζέζε θαηέρνπλ νη 

ηακαηηθέο πεγέο ηεο Ιθαξίαο, πνπ βξίζθνληαη λόηηα ηνπ λεζηνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Αγίνπ Κεξύθνπ. 

    Οη πεγέο απηέο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζεξκώλ ξαδηελεξγώλ αιηπεγώλ, δηαθέξνληαο 

κεηαμύ ηνπο σο πξνο ηελ έληαζε ηεο ξαδηελέξγεηαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

   Οη θαζαξόο αέξαο, ε ηδηαίηεξα ρακειή πγξαζία ηεο αηκόζθαηξαο, ηα αησξνύκελα αξλεηηθά 

ηόληα πνπ πξνέξρνληαη από ηε ζάιαζζα, βνεζνύλ ζηελ εμνκάιπλζε θαη ηελ εμάιεηςε 

παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ ησλ αζζελώλ κε ρξόληεο παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Δπίζεο δεξκαηηθώλ παζήζεσλ, δηαηαξαρώλ ηνλ ελδνθξηλώλ αδέλσλ, ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο. 

 

   Η γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ ηεο Ιθαξίαο, ζην λόηην κέξνο ηνπ λεζηνύ, είλαη ε 

αηηία πνπ από ηνλ κήλα Μάην κέρξη ηνλ Οθηώβξην, δελ ππάξρεη θαζόινπ θπκαηηζκόο ζηηο 

παξαιίεο ηεο πεξηνρήο, αλεμάξηεηα από ηελ έληαζε ησλ θαινθαηξηλώλ κειηεκηώλ. ε 

ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη νη ηακαηηθέο πεγέο θαη νη παξαιίεο γηα θνιύκβεζε βξίζθνληαη πνύ 

θνληά κεηαμύ ηνπο, κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηδαληθό ηξόπν ε ινπηξνζεξαπεία κε ηα ζαιάζζηα 

κπάληα, γηα ηνπο ινπόκελνπο ζηηο ηακαηηθέο πεγέο, όπσο επίζεο θαη γηα ηνπο ζπλνδνύο ηνπο, 

ηδίσο ηα κηθξά παηδηά. 

 

ΗΑΜΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ 
Υαξάιακπνο Λέκπεξνο 

 

      Ιακαηηθέο πεγέο νλνκάδνληαη νη πεγέο ησλ νπνίσλ ην λεξό έρεη ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο. Σα 

ηακαηηθά λεξά πεγάδνπλ κέζα από πεηξώκαηα θαη θαηά ηε δηαδξνκή ηνπο κέρξη ηελ επηθάλεηα 

ηεο γεο απνθηνύλ ηα κεηαιιηθά ζπζηαηηθά ηνπο, ζηα νπνία νθείιεηαη θαη ε ζεξαπεπηηθή ηνπο 

δξάζε. 

      Αλάινγα κε ηε ζύλζεζε ησλ κεηαιιηθώλ λεξώλ ηνπο, νη ηακαηηθέο πεγέο κπνξνύλ λα 

νξηζηνύλ σο αιθαιηθέο, ησδηνύρεο, ζηδεξνύρεο, ζεηνύρεο,, ξαδηελεξγέο θηι.  

      Η ζεξαπεπηηθή ηνπο δξάζε είλαη ηξηπιήο θύζεσο: Η κεραληθή, ε ζεξκηθή θαη ε ρεκηθή. 

 Η κεραληθή δξάζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ άλσζε θαη ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε. 

 Η ζεξκηθή δξάζε νθείιεηαη ζηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ λεξνύ θαη αλζξώπηλνπ 

ζώκαηνο. 

 Καη ε ρεκηθή δξάζε νθείιεηαη ζηελ επαθή ηνπ δέξκαηνο κε ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηνπ 

λεξνύ, θαζώο θαη ζηε δηείζδπζή ηνπο ζε απηό.  

ηελ Διιάδα, ππάξρνπλ πάλσ από 200 ηακαηηθέο πεγέο. Οη πην θεκηζκέλεο είλαη ησλ Κακέλσλ 

Βνύξισλ, ηεο Αηδεςνύ θαη ηεο Ιθαξίαο. Κάπνηεο από ηηο αζζέλεηεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ζεηηθή 

επίδξαζε ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ, είλαη νη δεξκαηηθέο παζήζεηο ε αξηεξηαθή ππέξηαζε, νη 

αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο, νη ξεπκαηηθέο παζήζεηο θηι. 

Πηγή: Βικιπαίδεια + Childlife  
 

 

 

 

 

 

 

 



ΗΑΜΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ ΗΚΑΡΗΑ 
Νίθνο Κόρπιαο – Διπηδνθόξνο Ππιαξάο  22/5/2017 

 

Η Ιθαξία, ιόγσ ηεο ηδηόκνξθεο γεσινγηθήο θαη ηεθηνληθήο δνκήο ηεο, απνηειεί έλαλ ηόπν 

πξνηθηζκέλν ζηε γεσζεξκία. Η θπζηθή ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη από ην εζσηεξηθό ηεο 

γεο, πξνζθέξεη έλαλ αλεθηίκεην ζεζαπξό γηα ην λεζί: ηηο ηακαηηθέο πεγέο ηεο. Σα ηειεπηαία 

ρξόληα ε Ιθαξία έρεη αλαδεηρζεί ζε ζεκαληηθό ηνπξηζηηθό πξννξηζκό γηα ζεξαπεπηηθνύο θαη 

ζεξκαιηζηηθνύο ζθνπνύο. Πιήζνο θόζκνπ από ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε ζπεύδνπλ λα 

επηζθεθηνύλ ηηο ζεξκέο πεγέο ηνπ λεζηνύ, ζπλδπάδνληαο ίαζε θαη αλαδσνγόλεζε θαηά ηηο 

δηαθνπέο ηνπο. 

 

ήκεξα ν κνλαδηθόο ηξόπνο αμηνπνίεζεο ηνπ γεσζεξκηθνύ δπλακηθνύ ηεο Ιθαξίαο είλαη ε 

ηακαηηθή ρξήζε. Οη ζεξκνκεηαιιηθέο πεγέο ηεο Ιθαξίαο αλαβιύδνπλ από ηε ζάιαζζα θαη 

θηάλνπλ ζηελ επηθάλεηα κέζσ ξεμηγελώλ δνκώλ, πηπρώζεσλ θαη θιεβώλ. Η ζεξκνθξαζία ηνπο 

θπκαίλεηαη από 31
ν
C έσο 58

ν
C, ελώ ε ξαδηελέξγεηα ησλ πεγώλ νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζην 

ξαδόλην θαη κπνξεί λα εκθαλίδεη δηαθπκάλζεηο ζηελ ηηκή ηεο αλάινγα κε ηε γεσινγηθή 

δηαδξνκή ηνπ λεξνύ.  

 

Οη πεγέο ηεο Ιθαξίαο, γλσζηέο από ηελ αξραηόηεηα, ζεσξνύληαη κεηαμύ ησλ πην ξαδηελεξγώλ 

πεγώλ ηνπ θόζκνπ θαη αλήθνπλ ζηηο ππέξζεξκεο ξαδηελεξγέο αιηπεγέο. 

 

Οη ηακαηηθέο πεγέο ηεο Ιθαξίαο είλαη αξθεηέο θαη αλαβιύδνπλ θπξίσο ζηηο ΝΑ θαη ΒΑ αθηέο ηνπ 

λεζηνύ. Απηέο θαηαηάζζνληαη γεσγξαθηθά ζηηο αθόινπζεο: 

 

 Αγίνπ Κεξύθνπ: Πεγέο Μνπζηαθά – Λίηδα (Αζθιεπηόο), Κάησλ Λνπκαθία, θαη 

Κιεθηνιίκαλν. 

 Θεξκώλ: Πεγέο πειαίνπ, Πακθίιε, Κξάηζα, Απόιισλνο, Αξηέκηδνο, Παηεξό 

Ξελνδνρείνπ, Υαιαζκέλσλ Θεξκώλ. 

 Λεπθάδαο – Ξπινζύξηε: Πεγέο Υιηό-Θεξκό, Θεξκό θαη «Αζάλαην Νεξό». 

 Πεγέο Αγίαο Κπξηαθήο – Αξκπξίδαο. 

 

 

 



ΗΑΜΑΣΗΚΔ ΠΖΓΔ ΗΚΑΡΗΑ 
 

Μηράιεο Γεξάθεο, Νίθνο Κόρπιαο, Γηώξγνο Καξλαβάο, Ξέλνο Μαπξνγεώξγεο 23/5/2017 
 

Σύρε θαιή πξνίθηζε ηελ Ιθαξία, κε ηνλ αλεθηίκεην πινύηνπ ησλ ηακαηηθώλ πδάησλ. Οη πεγέο 

ηεο Ιθαξίαο ζεσξνύληαη κεηαμύ ησλ πιένλ ξαδηελεξγώλ πεγώλ ηνπ θόζκνπ. Αλάκεζα ζηηο 

δεθαεπηά θπξηόηεξεο ηακαηηθέο πεγέο ηεο ρώξαο καο, είλαη γλσζηή  

ε Ιθαξία γηα ηηο δηθέο ηεο, νπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ η. Γήκνπ Αγίνπ Κεξύθνπ. 

Αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζεξκώλ ξαδηελεξγώλ αιηπεγώλ, δηαθέξνληαο κεηαμύ ηνπο σο πξνο 

ηελ έληαζε ηεο ξαδηελέξγεηαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

Τπάξρνπλ νθηώ ζεξκνπεγέο πνπ αλαβιύδνπλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ λεζηνύ.  

Από απηέο, ε πεγέο Θεξκό θαη Υιηό-Θεξκό βξίζθνληαη δπηηθά ηνπ Αγίνπ Κεξύθνπ θαη ζε 

απόζηαζε 2.500κ θαη 1.800κ αληίζηνηρα, ζηελ πεξηνρή ηεο Λεπθάδαο. 

 

Η πεγή ηνπ Αζθιεπηνύ βξίζθεηαη ζε κηθξή απόζηαζε αλαηνιηθά ηνπ Δπαξρείνπ, κέζα ζηελ 

πόιε ηνπ Αγίνπ Κεξύθνπ.  

 

Πέληε πεγέο, ηνπ πειαίνπ, ηνπ Πακθίιε, ηνπ Κξάηζα, ηεο Αξηέκηδνο θαη ηνπ Απόιισλνο 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ Θεξκώλ. 
 

ηε Β.Α. αθηή ηνπ λεζηνύ βξίζθεηαη ε πεγή ηεο Αγίαο Κπξηαθήο. 

 

ηελ πεξηνρή ηνπ Ξπινζύξηε αλαβιύδεη κηα πεγή από ηε ζάιαζζα, κε ηελ νλνκαζία «Αζάλαην 

Νεξό». Σν λεξό ηεο πεγήο απηήο είλαη δηνπξεηηθό, βνεζάεη ζηελ απνβνιή ιίζσλ θαη άκκνπ από 

ηα λεθξά θαη ηελ νπξνδόρν θύζηε.  

 

Σελ πςειή ξαδηελέξγεηα ησλ πεγώλ ηεο Ιθαξίαο δηαπίζησζε πξώηνο ν Μ.Πεξηέζεο ηα έηε 1936 

θαη 1938. Η πξώηε κειέηε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεξκνκεηαιιηθώλ πεγώλ έγηλε ην 1962 από ην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. ύκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Τπνπξγείνπ πληνληζκνύ (1980) 

παξαηεξνύληαη αιιαγέο ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ ξαδνλίνπ θαη ζηε ρεκηθή ζύζηαζε ησλ πεγώλ. 

 

Πηγή: www.nikaria.gr 

 

http://www.nikaria.gr/


ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΑ ΛΟΤΣΡΑ ΣΧΝ ΘΔΡΜΧΝ 
 

ΣΑ ΛΟΤΣΡΑ ΑΠΟΛΛΧΝΑ 

(ππό αλαθαίληζε) 

 

 



  

 

 



ΣΑ ΛΟΤΣΡΑ ΣΟΤ «ΠΖΛΑΗΟΤ» 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
Καιιηηετληθή απόδοζε ηοσ «Σπειαίοσ» από ηοσς Γηώργο θαη Γηάλλε Καϊάθα. 

 

 

 
Λεσθή Φούζθα - Από ηελ έθζεζε δωγραθηθής ηωλ θαιιηηετληθώλ (Υπεύζσλε: Κ.Φαθάροσ) 



Μαο θαηαηόπηζε ν Αληηδήκαξρνο Ηθαξίαο  

θ.Νίθνο Λαξδάο, ηνλ νπνίν επραξηζηνύκε! 

 

 
 

 

 





ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΠΖΛΗΑ 

 

 
 

 

Ζ ΑΟΤΝΑ ΣΟΤ ΠΖΛΑΗΟΤ 

 

 
 



Ζ ΠΖΓΖ 

 

 
 

 
 

Μαθέηα πεγής Σπειαίοσ: Βαγγέιες Κοηζορλίζες 

 

 



ΟΗ ΜΠΑΝΗΔΡΔ 

 

 
 

 

 
      Μαθέηα  κπαληέρας Θέρκωλ: Ξέλος Μασρογεώργες  



ΣΑ ΝΣΟΤ ΚΑΗ Ζ ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ 

ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΖΓΖ ΣΗ ΜΠΑΝΗΔΡΔ 

 

 
 

 

 
 

Μαθέηα: Βαγγέιες Κοηζορλίζες



ΤΝΘΔΔΗ - ΚΑΣΟΦΔΗ  

ΜΑΚΔΣΑ ΛΟΤΣΡΧΝ ΠΖΛΑΗΟΤ 
 

 
 

 

 

 

 
 

Μαθέηα: Βαγγέιες Κοηζορλίζες – Ξέλος Μασρογεώργες 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

πγραξεηήξηα ζε όια ηα παηδηά  

ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ Δπδήινπ Ηθαξίαο 

γηα ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο! 

Μαο ράξηζαλ κηα πνιύ όκνξθε ρξνληά! 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Μαξία-ηέιια Αινύπε  - ηαπξνύια Μεγαξίηε 
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