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Γεωγραθία Α Γσμναζίοσ Κεθ 1       Σατινίδης Σσμεών 
 

Γηα λα βξνύκε ηελ ώξα πνπ έρνπλ νη δηάθνξνη ηόπνη, ρξεζηκνπνηνύκε 24 κεζεκβξηλνύο θαη 

ρωξίδνπκε ηε Γε ζε 24 ίζεο δώλεο. Τηο δώλεο απηέο ηηο νλνκάδνπκε ωριαίες αηράκηοσς, 

δηόηη, εμ νξηζκνύ, όια ηα ζεκεία κηαο αηξάθηνπ έρνπλ ηελ ίδηα ώξα. Κάζε ωξηαία άηξαθηνο 

έρεη πιάηνο 15 ° (360°: 24= 15°). 

Σύμθωνα με ηο ζτήμα 

Κάζε ωξηαία άηξαθηνο έρεη θάζε ζηηγκή: 

α) 1 ώρα παραπάνω από ηην ωριαία άηρακηο ποσ βρίζκεηαι ζηα δσηικά ηης, 

 β) 1 ώρα λιγόηερο από ηην ωριαία άηρακηο ποσ βρίζκεηαι ζηα αναηολικά ηης. 

 Έηζη, αν ππνζέζνπκε όηη ζηελ άηξαθην πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ πξώην κεζεκβξηλό ε ώξα 

είλαη 12 ην κεζεκέξη, ηόηε 15° πην αλαηνιηθά ε ώξα είλαη 1 κ.κ., ελώ 15° πην δπηηθά ε ώξα 

είλαη 11 π.κ. 

 
 

 

Ερώηηζη:Σε διαθορεηικά ζημεία ηοσ ίδιοσ μεζημβρινού η ώρα είναι ίδια ή διαθέρει; 

Απάληεζε 

Όπωο θαίλεηαη ζηνλ ράξηε ηωλ ωξηαίωλ αηξάθηωλ, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηα όξηα 

ηωλ αηξάθηωλ ζπκπίπηνπλ κε ζπγθεθξηκέλνπο κεζεκβξηλνύο. Γη' απηό ζπλήζωο δύν ηόπνη 

πνπ έρνπλ ην ίδην γεωγξαθηθό κήθνο έρνπλ θαη ηελ ίδηα ώξα. 

Υπάξρνπλ ωζηόζν θαη θάπνηεο εμαηξέζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη πεξίπηωζε δύν ηόπνη 

κε ίδην γεωγξαθηθό κήθνο λα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά θξάηε, πνπ ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ 

ελόο βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή ωξηαία άηξαθην από ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ άιινπ. Τόηε ε 

ώξα ηνπ θάζε ηόπνπ ξπζκίδεηαη ώζηε λα ζπκπίπηεη κε ηελ ώξα πνπ έρεη ην κεγαιύηεξν 

ηκήκα ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν αλήθεη, πξνθεηκέλνπ όινη νη πνιίηεο ηνπ θξάηνπο απηνύ λα 

έρνπλ ίδηα ώξα. 
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Ερώηηζη: Όηαν ζηο Λονδίνο είναι 5 μ.μ., ηι ώρα είναι ζηη Νέα Υόρκη; 
Απάληεζε 

Τν Λνλδίλν έρεη πεξίπνπ 0° γεωγξαθηθό κήθνο, ελώ ε Νέα Υόξθε πεξίπνπ 74° δπηηθό 

γεωγξαθηθό κήθνο. Η απόζηαζε ηνπο απηή αληηζηνηρεί ζε 74 : 15 =5 πεξίπνπ ωξηαίεο 

αηξάθηνπο, θαηά ζπλέπεηα ε δηαθνξά ώξαο κεηαμύ ηωλ δύν πόιεωλ είλαη 5 ώξεο. Αθνύ ε 

Νέα Υόξθε είλαη ζηα δπηηθά ηνπ Λνλδίλνπ εθεί ζα είλαη 5 ώξεο πην λωξίο. Άξα, όηαλ ζην 

Λνλδίλν ε ώξα είλαη 5 κ.κ., ηόηε  ζηε Νέα Υόξθε ζα είλαη 12 ην κεζεκέξη. 

 

Ερώηηζη: Όηαν ζηη θεζζαλονίκη είναι 12 ηο μεζημέρι, ηι ώρα είναι ζηη Μόζτα; 

Απάληεζε 

Η Θεζζαινλίθε έρεη πεξίπνπ 23° αλαηνιηθό γεωγξαθηθό κήθνο, ελώ ε Μόζρα έρεη πεξίπνπ 

38° αλαηνιηθό γεωγξαθηθό κήθνο. Επνκέλωο δηαθέξνπλ θαηά 38° - 23 ° = 15° κνίξεο, 

δειαδή θαηά κία ωξηαία άηξαθην. Αθνύ ε Μόζρα είλαη ζηα αλαηνιηθά ηεο Θεζζαινλίθεο, 

ζα είλαη θαηά 1 ώξα κπξνζηά. Άξα όηαλ ζηε Θεζζαινλίθε ε ώξα είλαη 12 ην κεζεκέξη, ζηε 

Μόζρα ζα είλαη 1 κ.κ. 
 


