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Περίληψη 
Ο μύθος της χαμένης Ατλαντίδος έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών 
ερευνητών που προσπαθούν να την εντοπίσουν. Μία από τις εικασίες 
εστιάζει την ύπαρξη της στο θαλάσσιο χώρο μας, μεταξύ Κρήτης και 
Σαντορίνης, και την εξαφάνιση της, όπως και του Μινωικού πολιτισμού, 
στον μεγάλο σεισμό και το ηφαίστειο της Σαντορίνης. 
 
Ο μύθος της χαμένης Ατλαντίδος μας έδωσε το ερέθισμα για τη δημιουργία 
της παρούσης εργασίας. Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου στα 2 πρώτα 
κεφάλαια της Γεωμετρίας διδάσκονται την έννοια του τόξου κύκλου, τις 
ιδιότητες της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος και τους δίνεται ως 
δραστηριότητα για το σπίτι η εύρεση του κέντρου ενός κύκλου. 
 
Με τη διαθεματική πρόταση διδασκαλίας που σας παρουσιάζουμε, οι 
μαθητές με τη βοήθεια της ιστοεξερεύνησης θα μελετήσουν το Μινωικό 
πολιτισμό, τα ηφαίστεια και τους σεισμούς Στη συνέχεια με τη βοήθεια του 
σεναρίου, θα εντοπίσουν μια πιθανή θέση της χαμένης Ατλαντίδος, με την 
εικασία ότι αυτή βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου που ανήκει το 
σεισμογενές τόξο που τους δίνεται από μια σειρά εστιών σεισμών.  
 
Abstract 
The legend of  lost Atlantis has raised interest to several researchers who try to 
locate it. One of the speculations focuses its existence in our sea area, between 
Crete and  Santorini, and attributes its disappearance (like the disappearance of 
the Minoan civilization) to the great earthquake and the volcano of Santorini. 

The legend of lost Atlantis gave us the stimulus for the creation of the present 
work. In the first 2 chapters of Geometry, students of Junior High School class A’ 



are taught the concept of the arcs and the properties of  the line bisector, and  
they are given the task to find the centre of the circle as homework.  

With the cross-curricular teaching suggestion that we are presenting, students, 
with the help of internet exploring, are going to study the Minoan civilization, 
volcanoes and earthquakes. Then, with the help of the scenario, they are going to 
spot a possible location of lost Atlantis, under the speculation that it is situated in 
the centre of the circle in which the earthquake bow belongs. The bow is given to 
the students in form of a series of earthquake centre’s.   

Εισαγωγή 
Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης που αποδίδουν μεγάλη σημασία στον 
κοινωνιοπολιτισμικό παράγοντα, συνηγορούν υπέρ της οργάνωσης 
μαθημάτων στα οποία να ευνοείται η κοινωνική αλληλεπίδραση και η 
συνεργατική, η ομαδική μάθηση (Επιμορφωτικό υλικό για την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ). Επίσης, θέτουν το πρόβλημα και 
την επίλυση προβλημάτων (με τη γενική έννοια του όρου «πρόβλημα») στο 
επίκεντρο των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια η επίλυση 
προβλημάτων αναφέρεται στις προσπάθειες που καταβάλλει ένα άτομο, 
προκειμένου να επιτύχει έναν σκοπό, για τον οποίον δεν έχει έτοιμη μια 
λύση. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τα  σχέδια συνεργατικής 
έρευνας (projects). Ένα project αποτελεί μια δυναμική και όχι στατική 
δραστηριότητα, καθώς το σώμα και το περιεχόμενο έρευνας, μελέτης και 
γνώσης μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς. Για το λόγο αυτό, οι 
ιστοεξερευνήσεις (WebQuest)  αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για 
τη ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμβάλλουν στο να γεφυρωθεί το χάσμα 
μεταξύ των σχολικών δραστηριοτήτων και των εμπειριών της καθημερινής 
ζωής. 
 
Κάπου 3.500 χρόνια πριν, ένα γεγονός με ολέθριες συνέπειες συντάραξε τη 
Μεσόγειο. Το ηφαίστειο της Θήρας είχε ξυπνήσει. Το Αιγαίο βυθίστηκε,  ο 
Μινωικός πολιτισμός έφτανε στο τέλος του, ενώ οι πολιτισμοί της 
Μεσογείου θα άλλαζαν μια για πάντα. Πόλεις ισοπεδώθηκαν, στάχτη 
κάλυψε τις γειτονικές χώρες και τεράστια κύματα άλλαξαν τη 
γεωμορφολογία της μεσογειακής λεκάνης. Θύμα αυτής της καταστροφής, 
για κάποιους ερευνητές, και η Ατλαντίδα τη θέση της οποίας αναζητούν 
αυτοί που πιστεύουν στην ύπαρξη της. 
 



Μύθος ή πραγματικότητα η Ατλαντίδα, για εμάς είναι η αφορμή μιας 
διαθεματικής πρότασης διδασκαλίας για τους μαθητές της Α΄ τάξης του 
Γυμνασίου (μπορεί όμως να εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες τάξεις του 
Γυμνασίου). Θα προτιμούσαμε βέβαια να εμπλακούν στην υλοποίηση της 
εκτός από τον μαθηματικό της τάξης και άλλες ειδικότητες (φιλόλογος, 
φυσικός ή γεωλόγος, πληροφορικός ή τεχνολόγος). Επίσης με ορισμένες 
αλλαγές στην πορεία εφαρμογής της, θα μπορούσε να υλοποιηθεί  στο 
διδακτικό πεδίο  Βιωματικές Δράσεις –Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες − 
Project στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος της Α΄ Γυμνασίου. 

 

 
Διαδικασία 
Οι μαθητές ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό για το θέμα, το μύθο της 
χαμένης Ατλαντίδος, ο οποίος θέτει ερωτήματα προκειμένου να 
δημιουργήσει το ενδιαφέρον των παιδιών. 
 

• Τι μαρτυρίες υπάρχουν για την ύπαρξη της (Ατλαντίδα); 
• Τι ήταν αυτό που την εξαφάνισε; 
• Τα ηφαίστεια, οι σεισμοί και τα παλιρροϊκά κύματα έχουν μεταξύ 

τους σχέση;   
• Μπορούν όλα τα παραπάνω να καταστρέψουν ένα πολιτισμό; 
• Το ηφαίστειο της Σαντορίνης και ο Μινωικός πολιτισμός πως 

συνδέονται μεταξύ τους; 
• Μήπως κάπου εκεί ανάμεσα ήταν και η Ατλαντίδα; 

 
Ο εκπαιδευτικός θα χωρίσει την τάξη σε 4 ομάδες παιδιών με 
διαφορετικούς ρόλους για την κάθε ομάδα. Πρόκειται για τους ιστορικούς, 
τους γεωφυσικούς, τους μαθηματικούς και τους τεχνολόγους. Από τις 
πηγές, «οι ιστορικοί» αναλαμβάνουν να μελετήσουν τις αναφορές στη 
χαμένη Ατλαντίδα και τον Μινωικό πολιτισμό. Δίνουν περισσότερη έμφαση 



στην καταστροφή τους, καταγράφουν εκείνα τα στοιχεία που τους κάνουν 
μεγαλύτερη εντύπωση και τα παραδίνουν στους τεχνολόγους με τους 
οποίους συνεργάζονται σε τεχνικά θέματα. Οι «γεωφυσικοί» 
συγκεντρώνουν στοιχεία (επιστημονικά και ιστορικά) από τις πηγές, για τα 
ηφαίστεια τους σεισμούς και τα παλιρροϊκά κύματα. Τα στοιχεία αυτά 
αφορούν τα αίτια που προκαλούν αυτά τα φαινόμενα, τις συνέπειες που 
έχουν, τον τρόπο αντιμετώπισης τους, καθώς και χαρακτηριστικά ιστορικά  
φαινόμενα που σημάδεψαν την ανθρωπότητα. Τα στοιχεία τους τα 
παραδίνουν και αυτοί στους τεχνολόγους. Οι «μαθηματικοί» θα 
ακολουθήσουν τις οδηγίες από το φύλλο εργασίας που θα τους δοθεί. Θα 
μετατρέψουν ένα σεισμογενές τόξο σε μαθηματικό τόξο και θα 
ανακαλύψουν το κέντρο του κύκλου που ανήκει αυτό το τόξο επειδή 
εικάζεται ότι εκεί βρίσκεται η χαμένη Ατλαντίδα. Τέλος, η ομάδα των 
τεχνολόγων, θα προσφέρει τεχνική βοήθεια στις άλλες ομάδες και θα 
συνεργάζεται μαζί τους. Θα συλλέξουν το υλικό που τους παραδίνουν οι 
ιστορικοί και οι γεωφυσικοί προκειμένου να δημιουργήσουν την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, μελετούν τις ιστοσελίδες του 
Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ώστε να ενημερώσουν τους 
συμμαθητές τους για το τι θα πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σεισμού. Τα 
παιδιά θα επιλέξουν την ομάδα που επιθυμούν και θα συνεργαστούν με 
εκείνους τους συμμαθητές τους που οι ρόλοι τους εμπλέκονται, και θα 
βρουν απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν. Στο τέλος της εργασίας 
τους οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν στην τάξη τη δουλειά που 
έκαναν. 

Οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν σε μια δραστηριότητα με στόχους 
• Να στηρίζονται στην ομαδική εργασία και στην συνεργασία 
• Να μάθουν να θέτουν στόχους 
• Να καταλάβουν την σημασία που έχει η διαδικασία της μάθησης και 

όχι το αποτέλεσμα  
• Να χρησιμοποιήσουν σωστά το διαδίκτυο  
• Να δημιουργήσουν και να μάθουν 

 
Δραστηριότητες 
Οι τρείς ομάδες (ιστορικοί, γεωφυσικοί και τεχνολόγοι) θα ακολουθήσουν 
τις οδηγίες του εκπαιδευτικού και από τις προτεινόμενες ιστοσελίδες θα 
συγκεντρώσουν το υλικό τους στο πλαίσιο της ιστοεξερεύνησης. 
Ενδεικτικά προτείνονται οι ακόλουθες πηγές: 



Για τους ιστορικούς  
α) ο Μινωικός πολιτισμός από τη Βικιπαίδεια,  
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%
B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9
%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 , 
 β) Η  Καταστροφή του Μινωικού Πολιτισμού 
http://www.explorecrete.com/archaeology/GR-minoan-civilization-
destruction.html  
γ) Πώς εξαφανίστηκε ο μινωικός πολιτισμός 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=91123  
δ) Διαθεματική εργασία για το Μινωικό πολιτισμό από τους μαθητές της Α' 
Γυμνασίου της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά "Ο Άγιος Παύλος" στα 
πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας    και της Ιστορίας   
http://minoan.yolasite.com/  
ε) Ο μύθος της Ατλαντίδας    
http://www.geo.auth.gr/765/6_santorini/67_atlantis.htm  
στ) Η χαμένη Ατλαντίδα: Ιστορία, όχι μύθος. Η έρευνα συνεχίζεται…  
http://theoriesvrasida.blogspot.gr/2011/10/blog-post.html  
ζ) Αρχαία Ατλαντίδα. Μύθος ή πραγματικότητα; Μια Ελληνική απάντηση!  
http://www.pame.gr/aneksigito/arxaioi-politismoi/atlantida.html  
η) Η χαμένη Ατλαντίδα  
http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=
176&Itemid=71&lang=el  
θ) Αναζητώντας την ουτοπία της Ατλαντίδας  
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_1_23/08/2009_326256  
 
Για τους γεωφυσικούς 
α) Ηφαίστειο 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%
83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF  
β) Ηφαίστεια  
http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws/promote/fisikes/ifestia.csp  
γ) Πώς δημιουργούνται τα ηφαίστεια;  
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-
B106/382/2534,9804/extras/gbg09_tectonic-plates/index.html  
δ) Τα... διασημότερα ηφαίστεια του πλανήτη  
http://www.newsbeast.gr/environment/arthro/434875/ta-diasimotera-
ifaisteia-tou-planiti/  
ε) ΤΑ  ΠΟΙΟ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  



http://www.dinfo.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B9%CE%BF-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%C
F%85%CE%BD%CE%B1-
%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE
%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-
%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC/  
στ) Σεισμός, Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια   
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%
BC%CF%8C%CF%82  
ζ) Σεισμοί  
http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws/promote/fisikes/sismi.csp  
η) Νότιο Αιγαίο: Τα 7άρια ενός αιώνα  
http://web.archive.org/web/20090720030510/archive.enet.gr/online/online_t
ext/c=112,dt=13.01.2006,id=71461664  
θ) Σεισμολόγοι: Σε διέγερση το σεισμικό τόξο του Αιγαίου 
http://rodosalarm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=145
12:seismologoi-se-diegersi-to-seismiko-toxo-tou-
aigaiou&catid=38:reportaz&Itemid=50  
ι) Σεισμοί 
http://lyk-akrot.chan.sch.gr/texnomatheia/seismos/char.php  
 
Για τους τεχνολόγους 
α) Εδώ θα βρείτε το Χάρτη Σεισμικής Δραστηριότητας της Ελλάδας σε 
πραγματικό χρόνο 
http://bbnet.gein.noa.gr/HL/seismicity/real-time-seismicity-automatic-
alerts/last-24-hours-automatic  
β) Σεισμοί - Οδηγίες προστασίας του πολίτη από σεισμούς  
http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws/promote/odigies/sismi.csp  
γ) Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας σχεδίασε το 
κομμάτι αυτό της ιστοσελίδας ώστε όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, να 
μάθουμε διασκεδάζοντας για το σεισμό και για τα μέτρα προστασίας που 
μπορούμε να πάρουμε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα σεισμό. 
http://kids.oasp.gr/kids_main/kids.html 
 
Για την ομάδα των «μαθηματικών» προτείνεται η υλοποίηση ενός 
«σεναρίου». Η δραστηριότητα που θα υλοποιηθεί με το σενάριο, 
προτείνεται για την κατανόηση του ορισμού και ιδιαίτερα της ιδιότητας των 
σημείων της μεσοκαθέτου (,Κοκκαλίδης, Σ., Μαλλιάκας, Κ., Σωτηράκης , . 
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος 2005),καθώς 



και για την εύρεση του κέντρου κύκλου όταν γνωρίζουμε ένα τόξο του. 
Επίσης η προηγούμενη διαδικασία οδηγεί και στην εισαγωγή της έννοιας 
και της εύρεσης του περιγεγραμμένου κύκλου σε ένα τρίγωνο.  
 
Το σενάριο θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του λογισμικού δυναμικής 
γεωμετρίας Geometer’s Sketchpad (ελληνική έκδοση) και στηρίζεται στην 
ιδέα (εικασία) της ανακάλυψης της χαμένης Ατλαντίδος (κέντρο του 
κύκλου). Μπορεί να υλοποιηθεί σε ολόκληρο το τμήμα κι όχι μόνο στην 
ομάδα των «Μαθηματικών», ανάλογα στην κρίση του Μαθηματικού που θα 
αναλάβει να το υλοποιήσει. 
  
Οι δραστηριότητες που προτείνονται στο σενάριο αυτό στηρίζονται στη 
θεωρία του εποικοδομητισμού όπου ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στη 
μάθηση μέσα από την ανακάλυψη και τη διερεύνηση και απευθύνεται σε 
μαθητές της Α’ Γυμνασίου. Για την εφαρμογή  του θα απαιτηθούν 2 
συνεχόμενες διδακτικές ώρες και θα πραγματοποιηθεί  στο εργαστήριο ΗΥ 
του σχολείου. 
 
Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τις απλές γεωμετρικές έννοιες των: 
σημεία, ευθύγραμμα τμήματα, μέσο, κάθετη ευθεία, χορδή, τόξο, τρίγωνο, 
κύκλος. Θα  τους δοθεί φύλλο εργασίας με αναλυτικές οδηγίες και αρχείο 
του λογισμικού GSP για την υλοποίηση του σεναρίου. Οι μαθητές θα είναι 
εφοδιασμένοι με τετράδιο, στυλό, μολύβι αλλά και με τα γεωμετρικά τους 
όργανα. Θα εργαστούν συνεργατικά σε ομάδες ανά τρεις (3) σε κάθε 
υπολογιστή. Ο ένας (μία) θα χειρίζεται τον ΗΥ, ο δεύτερος(η) θα διαβάζει 
και θα συμπληρώνει το φύλλο εργασίας και ο τρίτος(η) θα συμμετέχει και 
θα συντονίζει τη διαδικασία αφού προηγούμενα για κάθε ερώτηση  
συζητήσουν και αποφασίσουν από κοινού. Κατά τη δεύτερη ώρα 
διδασκαλίας θα υπάρχει εναλλαγή των ρόλων στα μέλη της ομάδας. Οι 
ομάδες καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες του εκπαιδευτικού και του 
φύλλου εργασίας, να δημιουργήσουν εικασίες, να θέσουν  ερωτήματα και 
να απαντήσουν σε αυτά και να συμπληρώσουν τα φύλλο εργασίας. Στη 
διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου ο εκπαιδευτικός ελέγχει τα 
συμπεράσματα των μαθητών, συνεργάζεται μαζί τους, τους ενθαρρύνει και 
τους καθοδηγεί  να συνεχίσουν τη διερεύνηση. 
 
Οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν το αρχείο «tokso» (σχ. 1) και να 
ακολουθήσουν τις οδηγίες από το φύλλο εργασίας (ακολουθήθηκε με 



αλλαγές η δομή του αντίστοιχου φύλλου από τη δραστηριότητα «Βοηθείστε 
τους αρχαιολόγους» του συναδέλφου Ν. Καμπράνη ). 

 
                                    
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ανοίξτε από την επιφάνεια εργασίας το αρχείο tokso.gsp του 
προγράμματος Sketchpad.  Η εικόνα που έχεις μπροστά σου 
προέρχεται όπως βλέπεις, από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Τα 
χρωματιστά κυκλάκια (κυρίως μπλε) είναι εστίες σεισμών και 
ανήκουν στο σεισμογενές μας τόξο. Ακολούθησε τις οδηγίες και θα 
ανακαλύψεις το σημείο που είναι η «χαμένη Ατλαντίδα). 
 
Επιλέξαμε 3 σημεία (Α,Β,Γ εστίες σεισμών) στο τόξο και 2 σημεία, τα Δ,Ε 
εκτός του τόξου.  
Κατασκεύασε τα τμήματα ΔΑ,ΔΒ. Προσπάθησε μετακινώντας το 
εξωτερικό σημείο Δ να πετύχεις ίσες αποστάσεις (ΔΑ=ΔΒ  
χρησιμοποιώντας  την επιλογή μέτρηση). Όταν το καταφέρεις, απάντησε:  
Είναι αυτό το σημείο το κέντρο του κύκλου:          Ναι             Όχι  
Είναι αυτό το σημείο μοναδικό;                              Ναι             Όχι    
Που βρίσκονται όλα αυτά τα σημεία;  ……………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
 
Κατασκεύασε την μεσοκάθετη της χορδής ΑΒ που σχηματίζεται από τα 2 
σημεία Α,Β του τόξου και μετακινώντας πάνω της το εξωτ. σημείο Δ, 
έλεγξε τους παραπάνω ισχυρισμούς σου. 
Κατασκεύασε τα τμήματα ΕΒ,ΕΓ. Προσπάθησε πάλι μετακινώντας το 
εξωτερικό σημείο Ε να πετύχεις ίσες αποστάσεις (ΕΒ=ΕΓ  
χρησιμοποιώντας  την επιλογή μέτρηση). Όταν το καταφέρεις, απάντησε:  



Είναι αυτό το σημείο το κέντρο του κύκλου:          Ναι             Όχι  
Είναι αυτό το σημείο μοναδικό;                              Ναι             Όχι    
Που βρίσκονται όλα αυτά τα σημεία;  ……………………………………… 
………………………………………………………………………………
……… 
Κατασκεύασε ομοίως την μεσοκάθετη της χορδής ΒΓ που σχηματίζουν τα 
σημεία Β,Γ του τόξου και μετακινώντας πάνω της το εξωτ. σημείο Ε, έλεγξε 
τους παραπάνω ισχυρισμούς σου. 
Μετακίνησε τα σημεία Α,Β και Γ πάνω στο τόξο.  
Οι δύο μεσοκάθετοι τέμνονται πάντα ανεξάρτητα από την θέση των 
σημείων στο τόξο;                                                          Ναι               Όχι    
 
Το κοινό σημείο των μεσοκαθέτων είναι σταθερό;        Ναι               Όχι   
 
Γράψε την ιδιότητα που έχει το κοινό σημείο Ο των δύο μεσοκαθέτων.      
……………………………………………………………………………….
…...………………………………………………………………………….. 
 
Πάρε τώρα ένα τυχαίο σημείο Ζ στο τόξο, κατασκεύασε το ευθ. τμήμα ΟΖ  
που ενώνει το σημείο αυτό με το σημείο τομής των μεσοκαθέτων και 
μέτρησε το μήκος του. Μετακινώντας το σημείο Ζ του τόξου, αλλάζει το 
μήκος του ΟΖ;                                                                  Ναι               Όχι 
 
Τι ιδιότητα έχει το ευθ. τμήμα ΟΖ;  Πως το λέμε;    
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Πόσα σημεία νομίζετε ότι χρειάζεται να πάρουμε στο τόξο ώστε να  βρούμε 
το κέντρο του κύκλου;     
…………………………………………………………...… 
 
Κατασκεύασε τον κύκλο με τη βοήθεια του λογισμικού. 
 
Αν κατασκευάσεις και τη χορδή ΑΓ θα σχηματιστεί ένα τρίγωνο. Ο 
προηγούμενος κύκλος τι χαρακτηριστικό έχει  σε αυτό το τρίγωνο; 
………………………………………………………………………………
……………………... 
Τον κύκλο αυτό θα τον λέμε «περιγεγραμμένο» στο τρίγωνο 
 



Μήπως στο Ο βρίσκεται η χαμένη Ατλαντίδα; Χρησιμοποίησε το Google 
Earth  για να εντοπίσεις το σημείο Ο. 
 
Μπορείς τώρα κι εσύ, επιλέγοντας 3 διαφορετικές εστίες σεισμών να 
ανακαλύψεις ένα άλλο πιθανό σημείο για την χαμένη Ατλαντίδα. Αρκεί να 
ακολουθήσεις τη διαδικασία που κάναμε προηγουμένως.  
 
Καλή τύχη!!! 
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