
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑ ΜΑΣΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΣΙ ΜΕΡΕ ΜΕ ΣΗΝ ΤΝΝΕΥΙΑ ΚΟΙΣΑ ΒΑΘΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 ΥΤΛΛΟ 2 ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2018 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΗ ΣΟΤ Σ 2 

 

ΕΚΛΕΙΨΗ ΣΕΛΗΝΗΣ ΑΧΑΙΟ ΘΕΑΤΟ ΘΑΣΟΥ 

 

 

Φαινόμενο κατά το οποίο θ Σελινθ περνά  ακριβϊσ πίςω από την 

Γη ςτην ςκιά τησ. Αυτό μπορεί να ςυμβεί μόνο εάν Θλιοσ, Γη και ελθνη 

είναι ςε ςυζυγία , με την Γη ευριςκόμενη μεταξφ  των δφο άλλων 

ουρανίων ςωμά-των.  Κάτι τζτοιο είναι δυνατόν μονάχα ςε νφχτα με 

πανςζλθνο. Η διάρκεια και το είδοσ μιασ ζκλειψθσ εξαρτϊνται από τθν 

κζςθ τθσ Σελινθσ ςε ςχζςθ με τα ςθμεία που θ τροχιά τθσ τζμνεται με τθν 

ελλειπτικι. 

Εν αντικζςει με τθν ζκλειψθ Ηλίου , που είναι ορατι από μικρζσ 

ςχετικά περιοχζσ τθσ Γθσ, μία ζκλειψθ Σελινθσ είναι ορατι από οποιο-

διποτε ςθμείο ςτθν πλευρά τθσ Γθσ που ζχει νφχτα. Το φαινόμενο ζχει 

διάρκεια μερικϊν ωρϊν , ενϊ μια ολικι ζκλειψθ Ηλίου διαρκεί μονάχα 

λίγα λεπτά. Αυτό ςυμβαίνει σ διότι θ Σελινθ ζχει μικρότερθ ςε μζγεκοσ 

ςκιά.  

Η ςκιά τθσ Γθσ μπορεί να διαχωριςτεί νοθτά ςε δφο ομόκεντρουσ 

κφκλουσ , τθν κακαυτι ςκιά (umbra) και τθν παραςκιά( pen-umbra). Η 

Σελινθ δεν δζχεται απ’ ευκείασ θλιακό φωσ , όταν διζρχεται από τθν ςκιά 

τθσ Γθσ , ενϊ δζχεται,  όταν διζρχεται από τουσ δφο νοθτοφσ κφκλουσ. Οι 

ολικζσ εκλείψεισ, δθλαδι  αυτζσ κατά τισ οποίεσ διζρχεται από τθν κακ’ 

αυτι ςκιά, είναι ςχετικά ςπάνιεσ. Κάκε χρόνο ςυμβαίνουν από δφο ζωσ 

πζντε εκλείψεισ, οι περιςςότερεσ εκ των οποίων δεν είναι ολικζσ.  

Αν είναι γνωςτι θ θμερομθνία και θ ϊρα που ςυνζβθ μια ζκλειψθ, 

είναι δυνατι θ πρόβλεψθ των επόμενων.   

ΚΚΚΗ ΚΑΛΣΚΩΣΗ 

 

 

Το αρχαίο κζατρο τθσ Θάςου βρίςκεται 

ςτο βορειοανατολικό άκρο τθσ αρχαίασ 

πόλθσ. Ήταν καταςκευαςμζνο ςε μια 

φυςικι κοιλότθτα του λόφου ςτθν 

περιοχι Λιμζνα. Εκεί βρίςκεται το αρχαίο 

κζατρο του νθςιοφ , τμιμα του οποίου 

ςτθρίηεται πάνω ςτο τείχοσ. 

Είχε κζα προσ τθν πόλθ και τθν 

κάλαςςα . Η φπαρξι του αναφζρκθκε 

πρϊτθ φορά από τον Ιπποκράτθ, ο οποίοσ 

διζμενε ςτθν Θάςο ςτα τζλθ του 5ου αι. 

π.Χ. Ο χϊροσ του κεάτρου κατά τθν 

παλαιοχριςτιανικι περίοδο 

χρθςιμοποιικθκε ωσ νεκροταφείο.  

Στο δεφτερο μιςό του 20ου αι. θ 

εντατικι κινθτοποίθςθ ςτο κζατρο τθσ 

Θάςου ζγινε για να μπορζςει να ενταχκεί 

ςτο πλαίςιο των προγραμ-ματιςμζνων 

παραςτάςεων τθσ Γιορτισ Φιλίππων – 

Θάςου που ξεκίνθςε το 1961. 

ΕΚΡΗΝΗ ΚΡΗΣΚΚΟΤ 

 Σα μάτια των παιδιών 

Μηνιαία περιοδική έκδοση   

τ 2 - 1o  Δημοτικό  χολείο  Αίγινας 

Τπεύθυνος Ύλης: Κώστας 

ταυρόπουλος 

Αρχιςυνταξία: Μακθτζσ/τριεσ του Στ2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΚ ΔΑΦΝΗ 

Είναι κάμνοσ ι μικρό δζντρο. Τα φφλλα του είναι βακυπράςινα με 

πολφ μικρό μίςχο και με ελαφρά κυματοειδι μορφι. Η οςμι τουσ είναι 

αρωματικι και θ γεφςθ τουσ λίγο πικρι.  

Τα  άνκθ του φυτοφ βγαίνουν τον Μάρτιο με Απρίλιο. Οι καρποί 

ζχουν χρϊμα κυανόμαυρο ι μαφρο, όταν ωριμάςει. Ζχουν ςχιμα ωοειδζσ 

και μζγεκοσ μικρισ ελιάσ. Από αυτοφσ παράγεται το δαφνζλαιο που ζχει 

μορφι αλοιφισ και ςε κανονικι κερμοκραςία είναι πράςινο.      

Η δάφνθ είναι αρωματικό φυτό τθσ οικογζνειασ των δαφνοειδϊν. 

Στον ελλθνικό χϊρο καλλιεργείται και θ δάφνθ του Απόλλωνα, γνωςτι με τα 

λαϊκά ονόματα : βαγιά, δάφνθ, δαφνολιά και φυλλάδα. Δεν είναι γνωςτι θ 

ετιςια παγκόςμια   κατανάλωςθ φφλλων δάφνθσ. Μόνο από τθν Ελλάδα 

εξάγονται περί τουσ 200 τόνουσ ετθςίωσ.   

ΕΤΑΓΓΕΛΚΑ ΧΡΤΟΧΟΟΤ  

 

 

ΓΚΑ ΣΟΝ ΕΟΡΣΑΜΟ ΣΗ 

ΕΛΛΗΝΚΚΗ 

ΕΠΑΝΑΣΑΗ 

       Ο εορταςμόσ τθσ Ελλθνικισ 

Επανάςταςθσ  του 1821 γίνεται ςτθν 

Ελλάδα, τθν Κφπρο και ςε κζντρα των 

Ελλινων τθσ διαςποράσ  κάκε χρόνο ςτισ 

25 Μαρτίου, θμζρα εορταςμοφ και του 

Ευαγγελιςμοφ τθσ Θεοτόκου.  

      Η θμζρα αυτι είναι επίςθμθ αργία 

ςτθν Ελλάδα και τθν Κφ-προ. Η 

ςθμαντικότερθ εκδιλωςθ είναι θ 

ςτρατιωτικι παρζλαςθ ςτθν Ακινα. Στισ 

24 Μαρτίου γίνεται μακθτικι εορτι ςτα 

ςχολεία τθσ χϊρασ. Σε άλλουσ διμουσ 

γίνονται παρελάςεισ μακθτϊν, ςυλλόγων 

κ.λπ. κακϊσ και δοξολογίεσ ςε ναοφσ.  

ΧΡΗΣΟ ΣΖΚΣΖΗ  

 

ΕΛΑΦΟΝΗΟ :  

Βρίςκεται  ςτο νοτιοανατολικό άκρο τθσ Ρελοποννιςου. Ο πλθκυςμόσ του νθςιοφ που είναι περίπου εξακόςιοι 

κάτοικοι τον χειμϊνα, το καλοκαίρι ςχεδόν διπλαςιάηεται. Η Ελαφόνθςοσ είναι πόλοσ ζλξθσ τουριςτϊν με κορφφωςθ 

του αρικμοφ τουσ τον μινα Αφγουςτο.  

Ζχει ζκταςθ 19ντετραγωνικά χιλιόμετρα και αποτελεί τθν κοινότθτα Ελαφονιςου του νομοφ Λακωνίασ. 

Ανατολικά βρίςκεται θ Νεάπολθ , ζδρα του διμου Βαιϊν, που μαηί με τα υπόλοιπα χωριά ςτο νοτιοανατολικό άκρο τθσ 

Ρελοποννιςου αποτελοφν τα Βάτικα.  

Η Ελαφόνθςοσ διζκετε ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ ςτόλουσ ςτθν Ελλάδα με ςκάφθ παράκτιασ αλιείασ. Τα 

περιςςότερα από αυτά είναι τρεχαντιρια. 

Ο Διμοσ Ελαφονιςου ςυςτάκθκε με το πρόγραμμα « Καλλικράτθσ» το 2011 και προιλκε από τθν αναγνϊριςθ 

τθσ κοινότθτασ Ελαφονιςου ςε Διμο. Η Κοινότθτα Ελαφονιςου είχε ςυςτακεί για πρϊτθ φορά το 1949 και από τότε 

παρζμενε αμετάβλθτθ. Ραλαιότερα το νθςί τθσ Ελαφονιςου ανικε ςτθν κοινότθτα Κάμπου Βαΐων.  

ΠΑΝΑΓΚΩΣΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ – ΓΚΩΡΓΟ ΛΑΖΑΡΟΤ 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΒΔΩΤΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
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ΕΛΑΣΟΤ ΑΚΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΚΑ 

     Η Ελατοφ είναι ορεινό χωριό του 

νομοφ Αιτωλοακαρνανίασ, χτιςμζνθ 

ςε υψόμετρο 1000 μ. ςτισ πλαγιζσ τθσ 

κορυφισ Κεραςοβοφνι των νότιων 

απολιξεων των Βαρδουςίων. Αποτε-

λεί τθν τοπικι κοινότθτα Ελατοφσ τθσ 

Δθμοτικισ Ενότθτασ  Αποδοτίασ του 

διμου Ναυπακτίασ και ςφμφωνα με 

τθσ από-γραφι του 2011 ο 

πλθκυςμόσ τθσ ανζρχεται ςε 107 κ.      

Η  Ελατοφ απζχει 49 χμ. από τθν   

Ναυπάκτου.  Το χωριό αρχικά 

ονομαηόταν Ελετςοφ ονομαςία που 

ζχει ςλάβικεσ ρίηεσ και ςθμαίνει 

«ευιλιοσ τόποσ». Στθν κζςθ 

«Ραλαιοχϊρι» ζχουν ανιχνευτεί 

υπολείμματα αρχαίων κτιςμάτων 

άγνωςτθσ προζλευςθσ. Τον Νοζμβριο 

του 1828 ο οικιςμόσ , όπωσ και θ 

υπόλοιπθ ορεινι Ναυπακτία , απε-

λευκερϊκθκε από τθν οκωμανικι 

κυριαρχία και ςυμπεριελιφκθκε ςτο 

νεοςφςτατο ελλθνικό κράτοσ. Στο 

κζντρο του χωριοφ δεςπόηει θ 

εκκλθςία αφιερωμζνθ ςτθν 

Μεταμόρφωςθ του Σωτιροσ χτιςμζνθ 

το 1864 από Ηπειρϊτεσ τεχνίτεσ, ενϊ 

τθν ίδια χρονιά χτίςτθκε και το 

ςχολείο του οικιςμοφ. Το χωριό 

μετονομάςτθκε ςε Ελατοφ και ζλαβε 

το νζο τθσ όνομα από το πυκνό δάςοσ 

με τα ζλατα που περιβάλλει τον 

οικιςμό. Διοικθτικά υπαγόταν αρχικά 

ςτθν επαρχία Ναυπακτίασ. Το 1997 

υπιχκθ ςτον καποδιςτριακό διμο 

Αποδοτίασ, ενϊ μετά τισ 

μεταρρυκμίςεισ του ςχεδίου « 

Καλλικράτθσ» ςυμπεριλιφκθκε ςτθν 

δθμοτικι ενότθτα Αποδοτίασ του διμου 

Ναυπακτίασ. 

   

ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΣΟΤ ΜΗΝΟ  

1 Οκτωβρίου 1960: Η Κφπροσ γίνεται 

ανεξάρτθτο κράτοσ, μετά από πενταετι 

αγϊνα του ελλθνοκυπριακοφ λαοφ. 

5 Οκτωβρίου 1912: Ζναρξθ Α’ Βαλκανι-

κοφ Ρολζμου. Μάχθ του Σαραντάπο-

ρου. Με τθν  νίκθ του ελλθνικοφ ςτρα-

του ανοίγουν ο δρόμοσ για τθν απελευ-

κζρωςθ τθσ δυτικισ και κεντρικισ Μα-

κεδονίασ.   

 

26 Οκτωβρίου1912: Απελευκζρωςθ 

Θεςςαλονίκθσ.  

28 Οκτωβρίου 1940: Η Ιταλία κθρφςςει 

τον πόλεμο ςτθν Ελλάδα Το Ακάνατο 

Ελλθνικό «ΟΧΙ!»  

ΚΩΣΑ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ 

 

     ΠΕΡΚ ΓΑΛΑΞΚΩΝ 

   Οι γαλαξίεσ αποτελοφν τεράςτια 

ςυςτιματα αςτζρων , γαλαξιακϊν 

αερίων , αςτρικισ ςκόνθσ και 

αόρατθσ ςκοτεινισ φλθσ. Η ετυμολο-

γία τθσ λζξθσ προζρχεται από τα ελ-

λθνικά και ςθμαίνει άξονασ. Στο ςφμ-

παν ςυναντάει κανείσ διάφορα είδθ 

γαλαξιϊν, μερικά από τα οποία κα 

ςασ παρουςιάςουμε παρακάτω.   

  

ΡΑΒΔΩΣΟ ΓΑΛΑΞΚΑ Ζνασ ραβδωτόσ ςπειροειδισ γαλαξίασ διακζτει μια κε-

ντρικι ράβδο από αςτζρεσ και αζρια. Οι ςπειροειδείσ βραχίονζσ του αρχίηουν 

από τα άκρα τθσ ράβδου. Οι ραβδωτοί ςπειροειδείσ είναι αρκετά κοινοί και 

αποτελοφν τα 2/3 των ςυνολικϊν ςπειροειδϊν γαλαξιϊν. Σε αυτιν τθν κατθγορία 

ανικει θ Γθ  θ οποία κεωρείται πλζον ότι είναι ραβδωτόσ ςπειροειδισ γαλαξίασ.  

ΔΑΚΣΤΛΚΟΕΚΔΗ ΓΑΛΑΞΚΑ Δακτυλιοειδείσ γαλαξίεσ είναι όςοι ζχουν 

εμφάνιςθ κυκλικοφ δακτυλίου. Ωσ παράδειγμα αναφζρεται ςυνικωσ ο 

γαλαξίασ του Χογκ που ανακαλφφκθκε από τον Άρκουρ Χογκ το 1950. Ορι-

ςμζνοι αςτρονόμοι πιςτεφουν ότι οι  δατυλιοειδείσ γαλαξίεσςχθματίηονται όταν 

ζνασ μικρότεροσ γαλαξίασ περά-ςει διά του κζντρου ενόσ μεγαλφτερου 

ΝΕΚΣΑΡΚΑ ΣΑΙΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΤΕΛΑ Χ’’ΓΕΩΡΓΑΚΗ,           ΣΕΛΕΣΚΑ 

ΧΑΪΝΣΑΡΚ. 

 

ΡΑΒΔΩΣΟ ΓΑΛΑΞΚΑ 

 



 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΛΑΚΟ ΓΛΤΦΑΔΑ: Το Σπιλαιο Γλυφάδα 

(ι Βλυχάδα) Διροφ είναι ζνα από τα 

ωραιότερα ςπιλαια ςτον κόςμο. Βρίςκεται 

ςτα δυτικά παράλια τθσ Λακωνικισ 

Χερςονιςυ ςτθν Ρελοπόννθςο. Η φπαρξι του 

ιταν γνωςτι από το 1900 περίπου ςτουσ 

ντόπιουσ. Το 1949  οι ιδρυτζσ τθσ Ελλθνικισ 

Σπθλαιολογικισ Εταιρείασ , Γιάννθσ και Άννα 

Ρετροχείλου ,άρχιςαν να το εξερευνοφν. Ωσ το 

1960 είχαν εξερευνθκεί 1600 μ. , ενϊ ςιμερα 

το γνωςτό μικοσ του ςπθλαίου ξεπερνά τα 15 

χμ. ‘Αρχιςε να ςχθματίηεται πριν από 

εκατοντάδεσ χιλιάδεσ χρόνια. Οι ςταλακτίκεσ 

και ςταλαγμίτεσ που ςιμερα βρίςκονται κάτω 

από το νερό, ςχθματίςτθκαν όταν θ επιφάνεια 

τθσ κάλαςςασ βριςκόταν πολφ χαμθλότερα 

από το ςθμερινό τθσ επίπεδο. Το νερό μζςα 

είναι υφάλμυρο και ζχει μεγάλθ ςκλθρότθτα. 

Η κερμοκραςία του είναι περίπου 14 βακμοί C, 

ενϊ του αζρα κυμαίνεται από 16 ωσ 19 

βακμοφσ. Μζςα ςτο ςπιλαιο ζχουν βρεκεί 

απολικωμζνα οςτά πάνκθρα, φαινασ, λιοντα-

ριοφ, ελαφιοφ, κουναβιοφ, και θ μεγαλφτερθ  

ςυγκζντρωςθ οςτϊν ιπποποτάμων ςτθν 

Ευρϊπθ. Κοντά ςτθν φυςικι του είςοδο ζχουν 

βρεκεί κεραμικά που υποδθλϊνουν τθν 

ανκρϊπινθ παρουςία.    

ΓΚΩΡΓΟ ΕΛΕΤΙΕΡΚΟΤ 
ΔΗΜΗΣΡΗ ΟΚΚΟΝΟΜΟΤ 
ΟΡΦΕΑ ΣΕΡΚΟΤΛΑ   

ΗΛΚΑΚΕ ΕΚΛΑΜΨΕΚ :Οι λιακζσ εκλάμψεισ είναι εκριξεισ 

που παρατθροφνται όταν θ ζντονθ δραςτθριότθτα ςτα 

μαγνθτικά πεδία του ιλιου διαταράςςει τθν ιςορροπίασ 

ςτα μαγνθτικά του πεδία και προκαλεί ξαφνικζσ εκριξεισ με 

ζκλυςθ τεράςτιασ  ποςότθτασ από ενζργεια που 

ςυνοδεφεται από μια λάμψθ. Οι θλιακζσ εκλάμψεισ 

ςυμβαίνουν απότομα κοντά ςε περιοχζσ του ιλιου που με 

φαςματοθλιογράφο και ειδικά θλιακά τθλεςκόπια 

φαίνονται κυκλικζσ και ςκουρόχρωμεσ. Ρρόκειται για τισ 

θλιακζσ κθλίδεσ που χαρακτθρίηονται από υψθλότερο 

ποςοςτό μαγνθτικισ ενζργειασ από ό, τι άλλεσ περιοχζσ του 

ιλιου και ςτισ οποίεσ εκλφεται μεγάλθ ακτινοβολία.                          

Υπάρχουν ιςχυρά μαγνθτικά πεδία  πρϊτον :Στο ςτρϊμα τθσ 

κορόνασ του ιλιου –που βρίςκεται ςε μεγάλεσ 

ςυγκεντρϊςεισ ανομοιόμορφων θλιακϊν  βροχϊν ςτον 

ιςθμερινό-και δεφτερον ενδιάμεςα ς’ αυτό και ςτον 

ιςθμερινό. Οι εκριξεισ εξαπολφουν τεράςτιεσ ποςότθτεσ 

ενζργειασ και λαμπρότθτασ, ενϊ τα θλιακά ενεργειακά 

ςωματίδια που απελευκερϊνονται επθρεάηουν τθν γθ με 

φαινόμενα του διαςτθμικοφ καιροφ. Αυτά είναι οι θλιακζσ 

καταιγίδεσ, οι ςτεμματικζσ εκπομπζσ μάηασ , οι 

γεωμαγνθτικζσ καταιγίδεσ, οι μαγνθτοςφαιρικζσ 

υποκαταιγίδεσ   και το Σζλασ. Ππωσ κάκε θλιακι 

δραςτθριότθτα , ςυνδζονται με το ιςχυρότατο μαγνθτικό 

πεδίο του ιλιου ενϊ αποτελοφν τισ μεγαλφτερεσ εκριξεισ 

του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ. 

 

ΟΦΚΑ ΜΠΑΚΟΜΗΣΡΟΤ 

ΕΛΠΚΔΑ ΣΑΓΑΚΗ       


