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Η φωνή των νέων
Ιδέες – Απόψεις – Εντυπώσεις

Αρ. φύλλου 8

Από το παρελθόν στο παρόν

Σελίδα 1

Κωνσταντίνος Δαβάκης
Λίγα λόγια για….
Μια από τις πιο θρυλικές μορφές
του Ελληνοϊταλικού Πολέμου

Σελίδες 2-4

Σελίδες 5-8

Αρχαία μαθηματικά
Πρώτη μέρα στο γυμνάσιο…
Εντυπώσεις μαθητών της Α' Γυμνασίου
από την πρώτη μέρα στο γυμνάσιο.

Οι πρωτόγονοι άνθρωποι δεν
είχαν ανάγκη να μετράνε, καθώς
ήταν κυνηγοί ή τροφοσυλλέκτες
και έτρωγαν ό,τι έβρισκαν στη
φύση, χωρίς να χρειάζεται να τα
απαριθμούν. Όμως, με την
ανατολή της κοινότητας και της
οργανωμένης κοινωνίας, αυτή η
ανάγκη εμφανίσθηκε πιο πολύ
από ποτέ.

Σελίδες 9-11
[

Τι θα γινόταν αν ο ήλιος εξαφανιζόταν ξαφνικά;
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Από το παρελθόν στο παρόν
Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης
Γράφει η Ζαφείρα Δαβάκη (Γ΄1)

Ο Κωνσταντίνος Δαβάκης του Δικαίου γεννήθηκε το 1897 σ’ ένα μικρό χωριό της
Μάνης, στα Κεχριάνικα Λακωνίας. Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος και είχε 11
παιδιά.
Στο σχολείο ήταν άριστος μαθητής και από μικρός είχε ένα όνειρο, να γίνει
στρατιωτικός. Το 1913 μπήκε στη Σχολή Ευελπίδων. Συμπλήρωσε τη μόρφωσή του
σε στρατιωτικές σχολές στο Παρίσι και στην Αθήνα. Έλαβε μέρος στον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο και διακρίθηκε για την τόλμη και την ανδρεία του στις μάχες
Σκρα και Δοϊράνης, όπου προβιβάστηκε γρήγορα στον βαθμό του λοχαγού, αλλά
επιδεινώθηκε σοβαρά η υγεία του εξαιτίας των χημικών αερίων που έριξαν οι
Γερμανοί. Επίσης, έλαβε μέρος στη Μικρασιατική Εκστρατεία, όπου τιμήθηκε με
το χρυσό αριστείο ανδρείας. Το 1937 αποστρατεύθηκε με τη θέλησή του για λόγους
υγείας με τον βαθμό του Συνταγματάρχη.
Ήταν παντρεμένος, αλλά δεν είχε παιδιά. Το σπίτι του βρίσκεται
στην Καλλιθέα. Θεωρήθηκε ένας από τους καλύτερους συγγραφείς
στρατιωτικών βιβλίων της εποχής του. Υπήρξε από τους πρώτους που
αναφέρθηκε στη μηχανοκίνηση του Πεζικού.
Τον Αύγουστο του 1940 ήταν ο διοικητής στο Απόσπασμα Πίνδου, με
έδρα το χωριό Επταχώρι. Στη διάθεσή του είχε λίγους στρατιώτες και
ελάχιστο εξοπλισμό και πολεμοφόδια. Όμως, πίστευε ότι το
πλεονέκτημα των Ελλήνων ήταν ο πατριωτισμός. Στους λίγους μήνες,
κατάφερε και γιγάντωσε την πίστη των στρατιωτών του και
κινητοποίησε τους κατοίκους των γύρω περιοχών.
Παρά τις ελλείψεις ο Δαβάκης κατάφερε να επιφέρει σημαντική νίκη κατά των Ιταλών, η οποία θεωρήθηκε η
πρώτη ήττα του Γερμανοϊταλικού άξονα. Αντιμετώπισε τους Ιταλούς με τους στρατιώτες του με πολύ θάρρος.
Κατά τη διάρκεια μάχης τραυματίστηκε στο στήθος και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Όταν μπήκαν στην
Ελλάδα οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, τον υποχρέωσαν να μένει κλεισμένος στο σπίτι του και έπειτα τον έβαλαν
φυλακή, αφού φοβόντουσαν την αντιστασιακή του δράση.
Τον Ιανουάριο του 1943 τον έβαλαν μαζί με άλλους αξιωματικούς σ’ ένα πλοίο για να τους στείλουν στην
Ιταλία ως ομήρους. Το συγκεκριμένο πλοίο το βύθισε ένα αγγλικό υποβρύχιο με αποτέλεσμα να πνιγούν οι
περισσότεροι επιβάτες.
Το μνημείο του Κωνσταντίνου Δαβάκη βρίσκεται στο κοιμητήριο της Καλλιθέας.
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Ράπτης Πέτρος Α’1

Οι αλλαγές στις ζωές μας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, οι
πρώτες είναι οι ξαφνικές και οι άλλες οι προγραμματισμένες.
Συνήθως στη ζωή μας συναντάμε τις προγραμματισμένες, όμως
εμένα μια ξαφνική αλλαγή με συγκλόνισε φέτος…
Αυτή η αλλαγή ήταν η μεταβίβασή μου από το δημοτικό στο
γυμνάσιο. Ένα από αυτά τα καινούργια δεδομένα είναι ότι
σχεδόν κάθε ώρα περνάει και ένα καθηγητής από την τάξη μας.
Επίσης, τα μαθήματα έχουν αυξηθεί σημαντικά, δηλαδή στο
σπίτι χρειάζομαι τον διπλάσιο χρόνο διαβάσματος από πέρσι.
Επιπλέον, από τότε που εμείς στο δημοτικό ήμασταν οι
μεγαλύτεροι τώρα στο γυμνάσιο είμαστε οι μικρότεροι.
Για να μπορέσουμε να κοντράρουμε αυτές τις δυσκολίες πρέπει
αρχικά να είμαστε ψύχραιμοι!!!

Παππά Μαρία-Ελένη Α’3
Κατά τη διάρκεια των διακοπών ήμουν αρκετά αγχωμένη με το
γυμνάσιο, αλλά όταν γνώρισα καλύτερα τους συμμαθητές και τις
συμμαθήτριές μου, τους καθηγητές και τις καθηγήτριές μου,
άλλαξα γνώμη. Πίστευα πως θα ήταν πολύ δύσκολα τα μαθήματα
και κυρίως με ανησυχούσε το πώς θα αντεπεξέλθουμε με τα μέτρα
ασφαλείας για τον κορωνοϊό.
Τελικά όμως λατρεύω το γυμνάσιο, διότι όλοι στο σχολείο είναι
εκεί για να σε συμβουλέψουν και να σε βοηθήσουν. Επίσης, δεν
τους ενδιαφέρει μόνο η μάθηση αλλά και ο χαρακτήρας μας.
Για τους παραπάνω λόγους μου αρέσει το γυμνάσιο!
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Ζήσιμος Νεκτάριος Α’2
Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα όταν ξύπνησα και συνειδητοποίησα πως ήταν η
πρώτη μέρα στο γυμνάσιο! Αμέσως σηκώθηκα και ετοιμάστηκα για να φύγουμε…
Στον δρόμο διάφορες σκέψεις πέρασαν από το μυαλό μου. Πώς θα ήταν τα
παιδιά; Θα με συμπαθούσαν από την πρώτη στιγμή; Πού θα έβρισκα την τάξη
μου και με ποια παιδιά θα ήμουν μαζί; Πριν προφτάσω να τελειώσω τις σκέψεις
μου, είχαμε φτάσει…
Μπαίνοντας στο γυμνάσιο αντίκρισα πολλά παιδιά, μεγάλα και μικρά. Δε μου
φάνηκε τόσο άσχημα τελικά. Κάναμε την προσευχή και μετά πήγαμε στις τάξεις
μας. Το σχολείο μας απ’ έξω ήταν άσπρο και το προαύλιο γεμάτο με γλάστρες και
όμορφα λουλούδια.
Όταν φτάσαμε στην τάξη μας, έτρεξα και έπιασα τη θέση όπου και θα καθόμουν.
Αμέσως αναρωτήθηκα πώς θα ήταν οι καθηγητές. Θα ήταν ευγενικοί και
καλοπροαίρετοι;
Όλες οι απορίες μου λύθηκαν μόλις είδα την πρώτη καθηγήτρια να μπαίνει στην
τάξη!
Τελικά το γυμνάσιο δεν ήταν πολύ διαφορετικό από το δημοτικό, αν εξαιρέσεις
ότι τώρα κάθε μάθημα μάς το κάνει διαφορετικός καθηγητής.
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Αλμπάνη Μαρία Α’3
Γυμνάσιο… Μία καινούρια λέξη μπαίνει στην καθημερινή μας ζωή…
Μα τι σημαίνει τέλος πάντων; Όλοι όσοι μου ανέφεραν τη γνώμη τους, μου είπαν τα εξής
Νέοι φίλοι και γνωριμίες, διαφορετικό κτήριο, δυσκολότερα μαθήματα, άγχος,
κούραση…Μονάχα ένας γύρισε και μου είπε
Μην τους ακούς…Το Γυμνάσιο είναι η ωραιότερη στάση ζωής για νέους ορίζοντες!
Εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα απόλυτα το νόημα αυτής της φράσης, μέχρι που έφτασε η
ποθητή ημέρα! Το σχολείο άνοιξε τις πύλες του για να υποδεχθεί τους μαθητές του
Γυμνασίου. Μεγάλες φωτεινές αίθουσες, πολύς χώρος για παιχνίδι και διασκέδαση, μα πάνω
απ’ όλα πρόσχαροι και προσιτοί δάσκαλοι. Οι πρώτες μέρες πέρασαν ευχάριστα, με
γνωριμίες και συζητήσεις.
Σκέφτηκα πως αυτοί οι άνθρωποι είχαν άδικο. Το Γυμνάσιο ήταν αντιγραφή του Δημοτικού,
όμως…
Τώρα είμαι πλέον περίπου δύο μήνες στο Γυμνάσιο και όλα αυτά που μου ανέφεραν για τις
δυσκολίες, αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους. Το επίπεδο των μαθημάτων δυσκολεύει.
Το ίδιο και οι ώρες μελέτης. Γι’ αυτό τα βράδια κοιμάμαι πιο αργά, προκειμένου να τελειώσω
τα μαθήματά μου. Όταν ξαπλώνω στο κρεβάτι, ταλαιπωρημένη από τον κόπο της ημέρας
που πέρασε πια και αγχωμένη για τον κόπο της ημέρας που ξημερώνει, θυμάμαι τα λόγια
εκείνου του ανθρώπου Το Γυμνάσιο είναι η ωραιότερη στάση ζωής για νέους ορίζοντες…
Συνειδητοποίησα ένα πρωί, την ώρα των Αρχαίων, το νόημα της φράσης που με είχε
παιδεύσει τόσο καιρό! Τώρα ξεκινάνε όλα για να χαράξουμε βαθιές γραμμές για ένα
λαμπρό μέλλον για τον εαυτό μας, για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο, ώστε να
ανεβούμε όλοι ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά.

Επιμέλεια εικόνων και γνωμικών:
Χουντάλα Μαρία Α’2

4

Στους γονείς
οφείλομεν το ζην,
στους δε διδασκάλους
το ευ ζην.
(Μέγας Αλέξανδρος,
356-323 π.Χ.)
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ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γράφει η Αργυρώ Καλοφύρη (Β΄2)

Τα Μαθηματικά από την προϊστορία μέχρι σήμερα
Οι πρωτόγονοι άνθρωποι δεν είχαν ανάγκη να μετράνε, καθώς ήταν κυνηγοί ή τροφοσυλλέκτες και έτρωγαν
ό,τι έβρισκαν στη φύση, χωρίς να χρειάζεται να τα απαριθμούν. Όμως, με την ανατολή της κοινότητας και
της οργανωμένης κοινωνίας, αυτή η ανάγκη εμφανίσθηκε πιο πολύ από ποτέ.
Από αυτό το σημείο αρχίζει και η ιστορία μας…
Βαβυλωνιακοί Αριθμοί 4.000-2.000 π.Χ.
Για χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι τα κατάφερναν τέλεια μετρώντας μόνο με τα χέρια τους. Αλλά περίπου
6.000 χρόνια πριν, ο κόσμος άλλαξε. Στη Μέση Ανατολή, οι άνθρωποι κατάφεραν να εξημερώσουν ζώα και
να καλλιεργήσουν τη γη.
Έτσι, εμφανίστηκε και η ανάγκη της απαρίθμησης των αγαθών που είχε κάποιος, κυρίως για την αποφυγή
μικροαπατών. Για παράδειγμα, αν κάποιος έπιανε 10 ψάρια και ύστερα ζητούσε από κάποιον γνωστό του να
τα πάει σπίτι του, εφόσον δεν θα μπορούσε να μετρήσει τα ψάρια, ο άλλος θα μπορούσε να τον κλέψει χωρίς
να το πάρει είδηση.
Οι πρώτοι αριθμοί που εμφανίστηκαν είναι οι Βαβυλωνιακοί.
Οι Βαβυλώνιοι, για τον αριθμό 1 είχαν το εξής σύμβολο:
Για τους αριθμούς απ’το 1 μέχρι το 9 απλώς σχεδίαζαν τόσα σύμβολα όσα ο αριθμός:
Το 2 ήταν:

Το 5 ήταν:

Όταν έφταναν στο 10, έστρεφαν το σύμβολο στο πλάι:
Και στο 60, το έστρεφαν πάλι σε όρθια θέση.
Ο τρόπος λοιπόν να γράψουν το 82 ήταν:

60

+

20

+

2

Τα Βαβυλωνιακά μαθηματικά ήταν γραμμένα σε αριθμητικό σύστημα με βάση το 60. Από αυτό το σύστημα
προέρχεται η σύγχρονη χρήση των 60 δευτερολέπτων σε ένα λεπτό, 60 λεπτών σε μία ώρα, και 360 (60 x 6)
μοιρών σε έναν κύκλο, όπως επίσης και η χρήση των δευτερολέπτων και των λεπτών για να υποδηλωθούν
οι υποδιαιρέσεις ενός τόξου.
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Η βαβυλωνιακή πρόοδος των μαθηματικών διευκολύνθηκε από το γεγονός ότι το 60 έχει πολλούς διαιρέτες.
Αιγυπτιακά Μαθηματικά 3.000-1.000 π.Χ.
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι καλλιέργησαν τη λεπτή λωρίδα εύφορης γης δίπλα στον ποταμό Νείλο.
Κάθε καλοκαίρι, όταν ο Νείλος πλημμύριζε, κατέστρεφε τα όρια που όριζαν οι αγρότες για να χωρίζουν τα
κτήματά τους. Έτσι, με την πάροδο των χρόνων, οι Αιγύπτιοι, για να αποφύγουν αυτό το πρόβλημα,
έγιναν ικανότατοι τοπογράφοι, χρονομέτρες, αλλά και μαθηματικοί.
Οι Αιγύπτιοι μετρούσαν με βάση το 10 και συμβόλιζαν τους
αριθμούς με μικρά σχέδια, τα ιερογλυφικά. Μία απλή γραμμή
αναπαριστούσε το 1, μία καμπύλη το 10, μία σπείρα το 100, ένα
άνθος λωτού το 1.000, ένα δάχτυλο το 10.000, ένας βάτραχος το
100.000 και μία θεότητα το 1.000.000.
Για παράδειγμα, να πώς έγραφαν το 1.528:

1.000 + 500 + 20

+ 8

Μαθηματικά και πυραμίδες
Χωρίς τα μαθηματικά, οι πυραμίδες δεν θα είχαν χτιστεί ποτέ. Η μαθηματική ικανότητα των Αιγυπτίων
ήταν αυτή που τους επέτρεψε να χτίσουν τις πυραμίδες.
Η πυραμίδα του Χέοπα, για παράδειγμα, είναι ένα μαθηματικό θαύμα. Στις διαστάσεις της κρύβονται οι
‘’μαγικοί’’ αριθμοί π και φ, που προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον των αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών.
Για την κατασκευή της πυραμίδας χρειάστηκαν 2.000.000 πέτρες λαξευμένες στο χέρι- ποσότητα αρκετή για
να χτιστεί ένας τοίχος ύψους 2 μέτρων από την Αίγυπτο μέχρι τον Βόρειο Πόλο!
Οι Αιγύπτιοι υπολόγισαν ότι το π είναι ίσο με 162 /92, δηλαδή 256/81. Καθόλου άσχημα, αλλά είχαν
ακρίβεια μόνο ενός δεκαδικού ψηφίου.
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Ελληνικά Μαθηματικά 600 π.Χ.
Τα ελληνικά μαθηματικά θεωρείται ότι έχουν ξεκινήσει με τον Θαλή τον Μιλήσιο (περ. 624-546 π.Χ.) και
τον Πυθαγόρα τον Σάμιο (περ. 583-507 π.Χ.).
Αν και το εύρος της επιρροής αμφισβητείται, πιθανότατα εμπνεύστηκαν από τα αιγυπτιακά και
τα βαβυλωνιακά μαθηματικά. Σύμφωνα με έναν μύθο, ο Πυθαγόρας ταξίδεψε στην Αίγυπτο για να μάθει
μαθηματικά, γεωμετρία και αστρονομία από τους Αιγύπτιους ιερείς.
Ο Πυθαγόρας ίδρυσε την Πυθαγόρεια Σχολή, η οποία υποστήριζε
ότι τα μαθηματικά κυβερνούν το σύμπαν και σύνθημά της ήταν "Το
παν είναι αριθμός". Στους Πυθαγόρειους αποδίδεται η πρώτη
απόδειξη του Πυθαγόρειου θεωρήματος, όπως και η απόδειξη της
ύπαρξης των άρρητων αριθμών.
Ο Πλάτων (427 π.Χ. - 347 π.Χ.) παίζει σημαντικό ρόλο στην ιστορία
των μαθηματικών κυρίως γιατί ενέπνεε και διηύθυνε τους
υπόλοιπους.
Η Ακαδημία του Πλάτωνα στην Αθήνα έγινε το μαθηματικό κέντρο
του κόσμου τον 4ο αιώνα π.Χ. και ήταν η Ακαδημία απ' την οποία
προήλθαν κορυφαίοι μαθηματικοί της εποχής όπως ο Εύδοξος από την Κνίδο.
Ο Πλάτωνας ασχολήθηκε επίσης και με τα θεμέλια των μαθηματικών, διευκρίνισε κάποιους ορισμούς και
αναδιοργάνωσε αρκετές υποθέσεις.
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Τον 3ο αιώνα π.Χ., το κορυφαίο κέντρο της μαθηματικής εκπαίδευσης και της έρευνας ήταν το Μουσείο της
Αλεξάνδρειας. Εκεί δίδαξε ο Ευκλείδης και έγραψε τα Στοιχεία (περ. 300 π.Χ.), τα οποία θεωρούνται ευρέως
ως τα πιο επιτυχημένα και με τη μεγαλύτερη επιρροή βιβλία όλων των εποχών.
Τα Στοιχεία, τα οποία εισήγαγαν τη μαθηματική ακρίβεια μέσω της αξιωματικής μεθόδου, είναι το
αρχαιότερο παράδειγμα που χρησιμοποίησε τους όρους: ορισμός, αξίωμα, θεώρημα και απόδειξη, που
χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα.
Αν και τα περισσότερα από τα περιεχόμενα των Στοιχείων ήταν γνωστά, ο Ευκλείδης τα τοποθέτησε σ’ ένα
ενιαίο και λογικό πλαίσιο.
Επίσης, ο Αρχιμήδης ο Συρακούσιος (287 - 212 π.Χ.), θεωρείται
ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς της αρχαιότητας.
Κατάφερε να υπολογίσει το π με ακρίβεια 3 δεκαδικών ψηφίων,
λέγοντας πως βρίσκεται ανάμεσα στους αριθμούς 220/70 και
223/71.
Εκτός αυτού, θεώρησε ως το μέγιστο κατόρθωμά του την
ανακάλυψη μέτρησης της επιφάνειας και του όγκου μίας
σφαίρας, η οποία ισούται με τα 2/3 της επιφάνειας και του όγκου
ενός εγγεγραμμένου κυλίνδρου στη σφαίρα.

Το μόνο σίγουρο είναι πως οι αρχαίοι Μαθηματικοί απ΄όλο τον κόσμο έθεσαν μαζί τις βάσεις της επιστήμης
που μαθαίνουμε σήμερα!

Πηγές:
1. Βικιπαίδεια https://el.wikipedia.org/wiki/Ιστορία_των_μαθηματικών
2. Johnny Ball , Σκέψου έναν αριθμό-Τα μαθηματικά είναι παιχνίδι!, Εκδόσεις Σαββάλας.
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Ο ΗΛΙΟΣ
Γράφει η Αργυρώ Καλοφύρη (Β΄2)

Λίγα λόγια για τον ήλιο
Ο Ήλιος είναι ένα αστέρι που επηρεάζει τη ζωή μας πιο φανερά από κάθε άλλο ουράνιο σώμα, όχι μόνο την
ημέρα αλλά και τη νύχτα.
Ο ήλιος παράγει και ακτινοβολεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Σε κάθε δευτερόλεπτο που περνά, ο ήλιος
εκπέμπει ενέργεια ίση με μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια τρισεκατομμύριων κιλοβατώρες!
Ακόμη και ο άνεμος και τα νέφη είναι αποτέλεσμα της επίδρασης του ήλιου στη Γη!
Ο ήλιος αποτελείται από υδρογόνο (70%), ήλιο (28%) και διάφορα βαρέα στοιχεία (2%).

Τον ήλιο τον χωρίζουμε στις εξής επιφάνειες:

9
9

Γυμνάσιο Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων

28 Οκτωβρίου, 2020

Πυρήνας:
~ Διάμετρος: 400.000 km ~ Θερμοκρασία: 15.000.000 βαθμοί Kelvin
Εδώ πραγματοποιείται η πυρηνική τήξη. Ο πυρήνας περιέχει περίπου το 60% της μάζας του
ήλιου και λιγότερο από το 2% από τον όγκο του!
Ζώνη της ακτινοβολίας:
~ Θερμοκρασία: από 2 έως 8 εκατομμύρια βαθμοί Kelvin ~ Πάχος: το 40% της ηλιακής ακτίνας
Μέσω αυτού του στρώματος η ενέργεια του πυρήνα μεταφέρεται προς την επιφάνεια σε μορφή
ακτινοβολίας.
Ζώνη της μεταφοράς:
~ Θερμοκρασία: 2.000.000 βαθμοί Kelvin ~ Πάχος: το 15% της ακτίνας του ήλιου
Εκεί οι πυρήνες του υδρογόνου και τα βαρύτερα στοιχεία συνδυάζονται για να
δημιουργήσουν ιόντα. Το στρώμα αυτό είναι αρμόδιο για τον σχηματισμό των μαγνητικών
πεδίων, κάτι που έχει επιπτώσεις και στη δραστηριότητα της κορώνας.

Ατμόσφαιρα του Ήλιου:
Φωτόσφαιρα:
~ Θερμοκρασία: 4.000-6.000 βαθμοί Kelvin ~ Πάχος: 2000 km
Κατά έναν θαυμαστό τρόπο, παρατηρείται ότι η ταχύτητα περιστροφής της φωτόσφαιρας στον
ισημερινό είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα περιστροφής στους πόλους.
Χρωμόσφαιρα:
~ Θερμοκρασία: από 4.000-50.000 βαθμοί Kelvin ~ Πάχος: 1500 km
Η Χρωμόσφαιρα εκπέμπει λιγότερη ακτινοβολία από τη φωτόσφαιρα, γι’ αυτό και είναι ορατή
μόνο κατά τις εκλείψεις του ηλίου. Είναι το λαμπερό κόκκινο χρώμα που φαίνεται κατά τη
διάρκεια της έκλειψης!
Κορώνα/Στέμμα:
Πάνω απ’ τη χρωμόσφαιρα βρίσκεται το εντυπωσιακό στέμμα. Είναι η περιοχή όπου
συμβαίνουν εκρήξεις με αποτέλεσμα την απελευθέρωση τεράστιων ποσών ύλης στον
διαπλανητικό χώρο με ταχύτητες που φτάνουν μέχρι και 2.000km/sec και θερμοκρασίες που
κυμαίνονται από 500.000 μέχρι 2.000.000 βαθμούς Kelvin!
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Τι θα γινόταν αν ο ήλιος εξαφανιζόταν ξαφνικά;
Αν, λοιπόν, ο ήλιος εξαφανιζόταν ξαφνικά, στα πρώτα 8
λεπτά και 20 δευτερόλεπτα που χρειάζεται το φως του
ήλιου να μας φτάσει δεν θα καταλαβαίναμε απολύτως
τίποτα.
Η βαρυτική επίδραση του ήλιου στη γη θα σταματούσε,
επίσης, μετά από 8 περίπου λεπτά κι αυτό επειδή τα
βαρυτικά κύματα διαδίδονται με την ταχύτητα του
φωτός. Συνεπώς, καταλαβαίνουμε πως όταν θα
σταματούσαμε να βλέπουμε τον ήλιο, τότε θα έπαυε και
η επίδρασή του πάνω στη γη.
Αμέσως, ο πλανήτης μας θα σταματούσε φυσικά την
ελλειπτική του τροχιά γύρω από τον ήλιο και θα
κατευθυνόταν σε ευθύγραμμη πορεία.
Μια απ’ τις πιο σημαντικές καταστροφές θα ήταν η παύση της φωτοσύνθεσης. Χωρίς τον ήλιο τα φυτά δεν θα
μπορούσαν να δεσμεύσουν το διοξείδιο του άνθρακα και να ελευθερώσουν το απαραίτητο για τη ζωή
οξυγόνο. Τα περισσότερα φυτά και δέντρα δεν θα επιβίωναν ήδη από τις πρώτες εβδομάδες. Το νερό μέσα στις
ρίζες και τα φύλλα τους θα πάγωνε από τις χαμηλές θερμοκρασίες, και αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο
σχεδόν όλων των φυτών.
Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη χωρίς τον ήλιο θα έπεφτε απότομα και τις πρώτες εβδομάδες θα είχε αγγίξει
τους 0 βαθμούς Κελσίου. Τον πρώτο χρόνο θα έφτανε τους -73°C. Οι ωκεανοί θα πάγωναν αλλά θα
εξακολουθούσε να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή στον πάτο των ωκεανών προστατευμένο από την εσωτερική
θερμότητα της γης.
Στα πρώτα 10 με 20 χρόνια θα είχαμε παντού σταγονίδια υγρού αέρα γιατί ο αέρας κυριολεκτικά θα πάγωνε
δημιουργώντας νέφη.
Ύστερα από 1 δισεκατομμύριο χρόνια η Γη θα είχε διανύσει 900 τετράκις εκατομμύρια χιλιόμετρα ή 100.000
έτη φωτός, δηλαδή ολόκληρο τον γαλαξία. Αυτό σημαίνει ότι θα περνούσε κοντά από την τροχιά πολλών
άλλων άστρων και είναι πολύ πιθανό κάποιο από αυτά να την τραβούσε στη δική του τροχιά και η ζωή να
ξανάρχιζε με τους οργανισμούς που θα ζούσαν στα βάθη των ωκεανών.
Όπως και να ‘χει, με την εξαφάνιση του ήλιου η ζωή, όπως την ξέρουμε, θα άλλαζε δραματικά μόλις εντός των
πρώτων ημερών, αλλά ευτυχώς για εμάς είναι ένα φαινόμενο που δεν θα ζήσουμε.
Πηγές: https://www.globalist.gr/ti-tha-ginotan-sti-gi-an-o-ilios-exafaniz/
http://www.physics4u.gr/planets/sun.html
http://www.physics4u.gr/articles/2003/corona.html
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