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1111....     ÇÇÇÇ    ääääïïïïììììÞÞÞÞ    ôôôôççççòòòò    ÃÃÃÃççççòòòò

ΑΑνν  κκόόψψοουυμμεε  ττηη  γγηη  μμααςς  
σσττηη  μμέέσσηη,,  

ππώώςς  θθαα  εείίννααιι;;  
ΤΤιι  θθαα  σσυυννααννττήήσσοουυμμεε;;

� Λέτε να κόβεται η γη;
Πόσο μεγάλο θα πρέπει να ήταν ένα μαχαίρι 
για να μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά;
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Η Γη μας 

είναι μια πελώρια σσφφααίίρραα.
Λέγεται και υυδδρρόόγγεειιοοςς.

9999ΉΉΉΉξξξξεεεερρρρεεεεςςςς     όόόόττττιιιι ::::
ΗΗ  λλέέξξηη  υυδδρρόόγγεειιοοςς  

εείίννααιι  σσύύννθθεεττηη  λλέέξξηη..
ΕΕίίννααιι  ααυυττήή  πποουυ  ααπποοττεελλεείίττααιι  

ααππόό  ύύδδωωρρ ((ννεερρόό))
κκααιι  γγηη  ((χχώώμμαα--σσττεερριιάά--ξξηηρράά))..

� Πώς καταλαβαίνουμε πού βρίσκεται 
το νερό πάνω στη σφαίρα αυτή;

� Πώς καταλαβαίνουμε πού βρίσκεται η γη;
7



Αν μπορούσαμε να κόψουμε στη μέση αυτή τη σφαίρα, θα
βλέπαμε ότι η γη δεν είναι ομοιόμορφη μέσα και έξω. Αποτελείται

από διάφορα σσσσττττρρρρώώώώμμμμαααατττταααα, όπως ένα βραστό αβγό!!!
8
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Κοίτα το μοντέλο της γης που έχουμε στα χέρια μας… 
Μπορούμε να χωρίσουμε τα δύο της κομμάτια και να δούμε 

πως μπορεί να είναι η γη από μέσα. 
Τα διαφορετικά στρώματα που βλέπεις 

έχουν διαφορετικά χρώματα….

� ΠΠοοιιαα  χχρρώώμμαατταα  ββλλέέππεειιςς;;
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Ακριβώς στο κέντρο της γης 
βρίσκεται ο ππυυρρήήννααςς της.

Παρατηρούμε πρώτα
τον εσωτερικό

πυρήνα.

�Τι χρώμα είναι;

Ο εσωτερικός πυρήνας είναι πολύ καυτός και σφιχτός.
Αποτελείται κυρίως από μμέέττααλλλλαα.

11

ΕΕΕΕσσσσωωωωττττεεεερρρριιιικκκκόόόόςςςς ΠΠΠΠυυυυρρρρήήήήννννααααςςςς

9
ΣΣίίδδηηρροοςς  

κκααιι
ΝΝιικκέέλλιιοο
είναι τα 
μέταλλα 

που μπορούμε 
να βρούμε

στον 
εσωτερικό

πυρήνα.



Αμέσως μετά βλέπουμε 
το στρώμα του 

εεεεξξξξωωωωττττεεεερρρριιιικκκκοοοούύύύ    ππππυυυυρρρρήήήήνννναααα
που είναι χρωματισμένος με 

το κόκκινο χρώμα. Κι εδώ 
η θερμοκρασία είναι πολύ

μεγάλη γιατί το στρώμα αυτό
αποτελείται από 

λλιιωωμμέένναα,,  κκααυυττάά  μμέέττααλλλλαα..
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ΕΕΕΕξξξξωωωωττττεεεερρρριιιικκκκόόόόςςςς ΠΠΠΠυυυυρρρρήήήήνννναααα
ςςςς

Ο ΕΕξξωωττεερριικκόόςς  ππυυρρήήννααςς
αποτελείται από λιωμένο σίδηρο

και λιωμένο νικέλιο.

�Αυτοί οι αριθμοί τι μας δείχνουν;

(Η απάντηση, στην επόμενη σελίδα)



Γύρω από τον εξωτερικό
πυρήνα της γης βρίσκεται 

το παχύ στρώμα του μμμμααααννννδδδδύύύύαααα
της, αυτό που βλέπετε 

με το πορτοκαλί χρώμα. 
Ο μανδύας μοιάζει με μια

τεράστια θάλασσα από 
καυτό υγρό που αγκαλιάζει 

γύρω-γύρω όλη τη γη. 
Το υγρό αυτό είναι η λλλλάάάάββββαααα.
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Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν 
τη θερμοκρασία των στρωμάτων της γης. 
Δηλαδή, μας δείχνουν πόσο καυτά είναι.



Όσο προχωράμε προς τα έξω η καυτή θάλασσα 
του μανδύα αρχίζει να κρυώνει και σχηματίζει το

ττσσόόφφλλιι, δηλαδή το ‘φφλλοοιιόό’ της γης.

14

Ο φλοιός που 
στο μοντέλο μας έχει

μπλε και πράσινο χρώμα, 
είναι σκληρός και κρύος.

Αποτελείται από βράχους, 
πέτρες, χώματα, μέταλλα 

και νερό.
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ΘΘεερρμμοοκκρραασσίίαα
Όσο πιο βαθιά βρίσκεται 

ένα στρώμα της γης, 
τόσο πιο μεγάλη 

είναι η θερμοκρασία του.
Δηλαδή, τόσο πιο

καυτό είναι. Μπορεί
να φτάνει και τους 4300° C!

Ποια από τις παρακάτω είναι
η μεγαλύτερη  θερμοκρασία;

4300° C   
37° C

37 βαθμοί
Κελσίου

είναι 
η θερμοκρασία 

που έχει 
το ανθρώπινο

σώμα!



2222....     ÇÇÇÇ    êêêêßßßßííííççççóóóóçççç    
ôôôôùùùùíííí    ëëëëééééèèèèïïïïóóóóööööááááééééññññééééêêêêþþþþíííí

ððððëëëëááááêêêêþþþþíííí

ΠΠώώςς  γγεεννννιιοούύννττααιι  οοιι  σσεειισσμμοοίί;;
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Όπως είδαμε,
το εσωτερικό
της Γης
αποτελείται
από τον
εεεεσσσσωωωωττττεεεερρρριιιικκκκόόόό
και τον
εεεεξξξξωωωωττττεεεερρρριιιικκκκόόόό
πυρήνα, το
μμμμααααννννδδδδύύύύαααα    και το
φφφφλλλλοοοοιιιιόόόό.
Ο φλοιός
ονομάζεται και
λλλλιιιιθθθθόόόόσσσσφφφφααααιιιιρρρραααα.



Ο φλοιός της Γης ραγίζει και

σσσσππππάάάάεεεειιιι
όπως, για παράδειγμα, 

σπάει το τσόφλι ενός αβγού. 

Τα κομμάτια του λέγονται 

λλιιθθοοσσφφααιιρριικκέέςς  ππλλάάκκεεςς..

Οι πλάκες, λοιπόν, αυτές

εεεεππππιιιιππππλλλλέέέέοοοουυυυνννν πάνω στην 

καυτή λάβα του μανδύα 
της Γης.
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Καθώς οι πλάκες επιπλέουν, κινούνται 
και τότε τρία πράγματα μπορεί να συμβούν:

Οι πλάκες μπορεί να αρχίσουν 
να ααπποομμαακκρρύύννοοννττααιι (σχήμα 1) η μία από την άλλη,
να σσυυγγκκρροούύοοννττααιι (σχήμα 2) ήή
να ττρρίίββοοννττααιι (σχήμα 3) μεταξύ τους. 

19
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Καθώς οι πλάκες
συγκρούονται,
τρίβονται και

πιέζονται μεταξύ
τους, το χώμα,

η επιφάνεια 
της γης, σπάει. 

Τότε 
δημιουργείται αυτό 

που ονομάζουμε

ρρήήγγμμαα.

20

ΡΡήήγγμμαα
σημαίνει σπάσιμο στο

φλοιό της γης.

Μπορείς να μας πεις
που ακριβώς έχει

δημιουργηθεί το ρρήήγγμμαα
σε αυτήν την εικόνα;
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Κάθε φορά που
οι πλάκες σπάνε,

κινούνται, ή
τρίβονται

δημιουργούνται
σεισμοί.

Σεισμός, δηλαδή, είναι η κίνηση 
που προκαλείται όταν η επιφάνεια 
της γης σπάει κινείται ή τρίβεται.



Στη θάλασσα, οι σεισμοί δημιουργούν μεγάλα κύματα 
που λέγονται ττττσσσσοοοουυυυννννάάάάμμμμιιιι.

Τα κύματα αυτά σκάνε 
με δύναμη πάνω στην ακτή και

πλημμυρίζουν τα πάντα. 
Μπορεί να περάσουν ώρες ή και
μέρες μέχρι να αποτραβηχτεί το

νερό πίσω στη θάλασσα! 
22



Οι σεισμοί είναι χρήσιμοι. Και ξέρετε γιατί; 
ΕΕππεειιδδήή βοηθούν στην εξέλιξη της γης.

Έτσι, ακόμα κι αν μπορούσαμε 
δδεε θα θέλαμε να σταματήσουμε τους σεισμούς!!!

Η κίνηση και τα ρήγματα των λιθοσφαιρικών πλακών βοηθούν 
να δημιουργηθούν βουνά, πεδιάδες ή τεράστιες λακκούβες 

που γεμίζουν νερό για να γίνουν ποτάμια, λίμνες και θάλασσες.
23



Καθώς ο φλοιός της Γης σκάει καινούρια λάβα
μπορεί να βγει στην επιφάνεια. Όταν η λάβα
κρυώσει σκληραίνει και σχηματίζεται πέτρα.

Όταν δύο
λιθοσφαιρικές
πλάκες συγκρούονται η
μία μπορεί να γλιστρήσει
κάτω από την άλλη. Το κομμάτι που
πιέζεται προς τα κάτω λιώνει ξανά.

Αυτές οι κινήσεις προκαλούν σεισμούς, αλλά είναι απαραίτητες
γιατί έτσι η γη μας ααννααννεεώώννεεττααιι,,  ααλλλλάάζζεειι και εεξξεελλίίσσσσεεττααιι!
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Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά σε σημείο 
που τρίβονται λιθοσφαιρικές πλάκες.

Επομένως,  σεισμοί  γίνονται συχνά.

25
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Πρέπει, λοιπόν, να μάθουμε 
νννναααα    ζζζζοοοούύύύμμμμεεεε     μμμμεεεε     ττττοοοουυυυςςςς     σσσσεεεειιιισσσσμμμμοοοούύύύςςςς     

και να είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε.
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3333.... ÔÔÔÔïïïï    ççççööööááááßßßßóóóóôôôôååååééééïïïï
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Όπως είπαμε πριν, ο φλοιός της γης κρυώνει και σπάει. 
Όταν η λάβα του μανδύα βρίσκει δδδδίίίίοοοοδδδδοοοο (πέρασμα), 

βγαίνει στην επιφάνεια του φλοιού και οδηγεί στη δημιουργία
του ββββοοοουυυυννννοοοούύύύ που ονομάζεται ηηηηφφφφααααίίίίσσσσττττεεεειιιιοοοο.
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Τα ηφαίστεια δημιουργούνται εκεί που οι λιθοσφαιρικές πλάκες
συγκρούονται ή απομακρύνονται. Αντίθετα, δεν δημιουργούνται

εκεί που οι λιθοσφαιρικές πλάκες τρίβονται. 
Ηφαίστεια επίσης μπορεί να δημιουργηθούν εκεί που ο φλοιός

της γης είναι πολύ λεπτός.

Γιατί άραγε να συμβαίνει αυτό;
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Το σημείο στο οποίο βγαίνει η λάβα ονομάζεται κκρρααττήήρρααςς. 
Η λάβα ξεχύνεται γύρω από τον κρατήρα 

και καθώς ψψύύχχεεττααιι  ((κκρρυυώώννεειι))  κκααιι σσττεερρεεοοπποοιιεείίττααιι, 
δηλαδή γίνεται σσττεερρεεήή (σκληραίνει). 

Έτσι σιγά σιγά σχηματίζεται ένα βουνό 
που δδιιααρρκκώώςς  μμεεγγααλλώώννεειι.

30



Μαζί με το βουνό σχηματίζεται και ο ααγγωωγγόόςς. 
Ο αγωγός είναι κάτι σαν σωλήνας, 

ένα πέρασμα το οποίο χρησιμεύει για 
να βγαίνει η λάβα στην επιφάνεια της γης. 

Η λάβα μπορεί να εκτοξευθεί ψηλά, 
πάνω από τον κρατήρα.

Τότε και πάλι ψύχεται καθώς
εκτινάσσεται στον αέρα και 

γίνεται σκόνη που ονομάζεται 
ηηηηφφφφααααιιιισσσσττττεεεειιιιαααακκκκήήήή    ττττέέέέφφφφρρρραααα.
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4444....     ËËËËååååîîîîééééëëëëüüüüããããééééïïïï    
ððððïïïïõõõõ    ððððññññÝÝÝÝððððååååéééé     

ííííáááá    êêêêááááôôôôááááííííïïïïÞÞÞÞóóóóïïïïõõõõíííí    
ôôôôáááá    ððððááááééééääääééééÜÜÜÜ
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Αέριο: «Σώμα, ύλη σε κατάσταση αερώδη» (Τεγόπουλος-
Φυτράκης, 2004). Μας είναι εύκολο να καταλάβουμε πώς
είναι τα αέρια σώματα: τα αέρια απλώνονται γύρω μας σαν
αέρας και συνήθως δε μπορούμε να τα δούμε αλλά ίσως
μπορούμε να τα μυρίσουμε και να τα εισπνεύσουμε.

Γύρω-γύρω: «Ολόγυρα, κυκλικά» (Τεγόπουλος-Φυτράκης,
2004).

Εξωτερικός: «Αυτός που βρίσκεται έξω ή προς τα έξω»
(Τεγόπουλος-Φυτράκης, 2004).

Επιπλέω: «Πλέω στην επιφάνεια» (Τεγόπουλος-Φυτράκης,
2004). Το φουσκωτό μας σωσίβιο, επιπλέει στη θάλασσα,
δηλαδή πλέει πάνω στη θάλασσα.
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Εσωτερικός: Αυτός «που βρίσκεται ή γίνεται μέσα σε κάτι»
(Τεγόπουλος-Φυτράκης, 2004).

Κίνηση (από το κέντρο της γης προς τα έξω): «Η ενέργεια
του κινώ, ή η κατάσταση του κινούμαι» (Τεγόπουλος-
Φυτράκης, 2004). Πρόκειται για έννοιες χώρου που
διευκρινίζονται στα παιδιά με επίδειξη πάνω στο μοντέλο
της γης. -Κοίτα το μοντέλο της γης: Που βρίσκεται το κέντρο
της γης; Αν βρισκόσουν στο κέντρο της γης, προς τα πού θα
μπορούσες να κινηθείς για να βγεις έξω;

Μέταλλο: «Χημικό στοιχείο που υπερτερεί από τα άλλα
(αμέταλλα) στη στερεότητα, το ειδικό βάρος, τη λάμψη, την
αντοχή και είναι καλός αγωγός της θερμότητας και του
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ηλεκτρισμού» (Τεγόπουλος-Φυτράκης, 2004). Ο σίδηρος
είναι μέταλλο. Υπάρχουν διαφορετικά μέταλλα με
διαφορετικά ονόματα, όπως το νικέλιο, ο χαλκός ή το
τιτάνιο. Τα περισσότερα είναι λαμπερά και σκληρά. 
(Η εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει συλλογή
μεταλλικών αντικειμένων για να τα παρατηρήσουν τα
παιδιά). 

Ομοιόμορφος: Αυτός «που έχει την ίδια μορφή»
(Τεγόπουλος-Φυτράκης, 2004).

Πετρώματα: Υλικά «από τα οποία αποτελείται ο στερεός
φλοιός της γης» (Τεγόπουλος-Φυτράκης, 2004). Τι μας
θυμίζει η λέξη πέτρωμα; (τη λέξη πέτρα). Η πέτρα είναι κομμάτι
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του πετρώματος. Το πέτρωμα είναι μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο
από την πέτρα, στερεό και αποτελεί το φλοιό της γης. Όλοι
εμείς, τα σπίτια, οι δρόμοι, τα ζώα, τα δένδρα και τα φυτά,
στεκόμαστε πάνω στα πετρώματα της γης.

Πλάκα: «Καθετί επίπεδο και πεπλατυσμένο. Κάθε ομαλή
και επίπεδη επιφάνεια γης» (Τεγόπουλος-Φυτράκης, 2004).
Μπορούμε να βρούμε διάφορες πλάκες γύρω μας στο
νηπιαγωγείο: μια πινακίδα, μια ξύλινη πλάκα, μια πλάκα
από πλαστελίνη, μια πλάκα από σοκολάτα, ή ακόμα μια
μικρή πλάκα από τσόφλι αβγού.  

Πλημμυρίζω: «Ξεχειλίζω, κατακλύζω ή κατακλύζομαι.
Γεμίζω από νερά» (Τεγόπουλος-Φυτράκης, 2004).
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Στερεό: «Κάθε σώμα με σταθερό όγκο και σχήμα υπό
κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης»
(Τεγόπουλος-Φυτράκης, 2004). Τα στερεά σώματα είναι τα
σώματα που έχουν συγκεκριμένο σχήμα. 
-Τα μολύβια, τα χαρτιά, οι μαρκαδόροι είναι στερεά
σώματα, όπως και το ίδιο μας το σώμα! Μπορείτε να
σκεφτείτε άλλα στερεά σώματα; 

Στρώμα: «Καθετί που στρώνεται σε επιφάνεια ή την
καλύπτει» (Τεγόπουλος-Φυτράκης, 2004). Όταν
σκεπάσουμε κάτι (π.χ. βάλουμε ένα χαλί στο πάτωμα)
δημιουργούμε ένα στρώμα. 
(Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να πειραματιστεί δημιουργώντας
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στρώματα με κουβέρτες, χαλιά, ή ακόμα και στρώματα
εφημερίδας γύρω από ένα μπαλόνι με ή χωρίς ατλακόλ).

Σφαίρα: «Καθετί που έχει σχήμα σφαιρικό» (Τεγόπουλος-
Φυτράκης, 2004).

Σώμα: «Κάθε υλικό αντικείμενο» (Τεγόπουλος-Φυτράκης,
2004). Το σώμα είναι κάτι που υπάρχει. Τα πάντα που
βλέπουμε γύρω μας είναι σώματα: το τραπέζι, το δέντρο, το
φυτό, ένα ζώο, το νερό, ακόμα και το ίδιο μας το σώμα. 
-Μπορείτε να σκεφτείτε μερικά ακόμα σώματα;

Υγρό: «Κάθε σώμα που δεν είναι ούτε στερεό, ούτε αέριο,
που μπορεί να ρέει, να μεταβάλλει σχήμα , αλλά όχι και
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όγκο» (Τεγόπουλος-Φυτράκης, 2004). Υγρά είναι τα
σώματα που δεν έχουν συγκεκριμένο σχήμα και γι’ αυτό
μπορούν να πάρουν το σχήμα του δοχείου μέσα στο οποίο
τα βάζουμε. Αν για παράδειγμα βάλουμε νερό σε μία
λεκάνη, το νερό παίρνει το σχήμα της λεκάνης, ενώ αν το
βάλουμε σ’ ένα μπουκάλι, θα πάρει το σχήμα του
μπουκαλιού. Το λάδι, η πορτοκαλάδα είναι υγρά σώματα. 
-Μπορείτε να σκεφτείτε μερικά ακόμα;
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