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Όρος Έβερεστ 

Εκεί όπου η γη συναντά τον ουρανό

Το Έβερεστ, η βραχώδης κορυφή των Ιμαλαΐων, είναι  ένα όνομα που προκαλεί πολλές 

εικόνες: άγριοι  βράχοι  και  μπλε κορυφογραμμές, μοναξιά και  απομόνωση, ομορφιά και  

μεγαλείο, περιπέτεια και  φόβο. Είναι  το υλικό των ονείρων για πολλούς. Οι  ντόπιοι  Σέρπα

(Sherpa) σέβονται  την πνευματικότητά του, οι  γιατροί θέλουν να μελετήσουν τις επιδράσεις 

του στο ανθρώπινο σώμα και  μυαλό, οι  γεωλόγοι  θέλουν να μετρήσουν το ύψος του και  τις 

τεκτονικές κινήσεις, οι  μετεωρολόγοι  θέλουν να καταγράψουν τα απρόβλεπτα καιρικά του 

φαινόμενα, και  οι  ορειβάτες θέλουν να αναρριχηθούν απλά για να φτάσουν στη κορυφή. Γιατί

το Έβερεστ δελεάζει  τόσους πολλούς; Για να γίνει  κατανοητή αυτή η έλξη του υπέρτατου 

κινδύνου, πρέπει  να εστιάσουμε, αρχικά, στην περιοχή του όρους Έβερεστ, στα φυσικά του 

χαρακτηριστικά, στους ανθρώπους, στην κουλτούρα τους και  στη φιλοσοφία τους, και  στη 

μοναδικότητα των ανθρώπων της αποστολής, που τελικά τους επέτρεψε να 

πραγματοποιήσουν το όνειρο τους.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η λέξη «Ιμαλάια» ( πάντα πληθυντικός) προέρχεται  από τις Σανσκριτικές λέξεις «hima» και 

«alaya» που σημαίνουν κάθισμα από χιόνι . Στην περίοδο μεταξύ 1849 και 1855, οι  κορυφές 

των Ιμαλαΐων στο Νεπάλ εξερευνήθηκαν για πρώτη φορά κατά την ερευνητική αποστολή 

«Great Survey of India». Εκείνη την εποχή δεν ήταν γνωστό ότι  τα ψηλότερα βουνά στον 

κόσμο ήταν τμήματα αυτής της οροσειράς. Απλωμένο βορειανατολικά του Νεπάλ, στα σύνορα 

με το Θιβέτ, το όρος Έβερεστ, γνωστό τότε ως (ρωμαϊκός) αριθμός ΧV, παρέμενε κρυμμένο 

πίσω από άλλες εντυπωσιακές κορυφές, ουσιαστικά αόρατο.

Ο υπολογισμός του ύψους ενός βουνού σαν το Έβερεστ, ήταν μία πραγματική πρόκληση, και  

μόνο πολύ αργότερα τέτοια ύψη υπολογίστηκαν με μεγάλη ακρίβεια. Όμως το 1855, το ύψος 

της κορυφής XV είχε εκτιμηθεί στα 8840 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Το ψηλότερο 

βουνό στον κόσμο είχε βρεθεί . Τώρα όμως χρειαζόταν ένα όνομα. Πολλά προτάθηκαν αλλά ο

Γενικός Τοποτηρητής της Ινδίας αποφάσισε να ονομάσει  την κορυφή από τον προκάτοχό του 

Sir George Everest, έναν πρωτεργάτη της «Geodetic Survey of India».Το όνομα έγινε 

δεκτό από τη Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία της Βρετανίας το 1856 και  επιλέχθηκε ο
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χαρακτηρισμός «όρος», αφού το Έβερεστ είναι  μια ξεχωριστή κορυφή και  όχι  ένας ορεινός 

όγκος.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Στις 15 Μαρτίου 1996, μια ομάδα αναρριχητών, επιστημόνων και  κινηματογραφιστών 

ξεκίνησε με σκοπό να κατακτήσει  την κορυφή του ψηλότερου βουνού στον κόσμο. Μετά από

χρόνια έρευνας και  προετοιμασίας, η ομάδα ήταν έτοιμη. Στα τέλη Μαΐου, τα μέλη της ομάδας

είχαν εγκαταστήσει  με επιτυχία τον ερευνητικό εξοπλισμό και  είχαν επιστρέψει  με μια 

κινηματογραφική ταινία για μηχανές προβολής ευρείας οθόνης, η πρώτη που γυρίστηκε στην 

κορυφή του Έβερεστ. 

Ποιοι  ήταν αυτοί οι  ξεχωριστοί άνθρωποι ; Ο υπαρχηγός Ed Viesturs, ένας οδηγός 

αναρριχήσεων και  κτηνίατρος, έχει  κατακτήσει  έξι  από τις ψηλότερες κορυφές του κόσμου 

χωρίς οξυγόνο και  έχει  ήδη αναρριχηθεί στο όρος Έβερεστ τρεις φορές. Ο αρχηγός των 

αναρριχητών, Jamling Norgay, γιος του Tenzing Norgay, που είχε αναρριχηθεί στην κορυφή 

με τον Edmount Hillarry το 1953, είναι  ένας έμπειρος αναρριχητής και  οργανωτής 

αποστολών. Το όνειρό του ήταν να φτάσει  εκεί που ο πατέρας του είχε πάει  πριν από αυτόν. 

Η Araceli Segarra, μια φυσιοθεραπεύτρια, έγινε η πρώτη Ισπανίδα που κατέκτησε την 

κορυφή του Έβερεστ. Η Γιαπωνέζα αναρριχήτρια Sumiyo Tsuzuki, έχει  αναρριχηθεί στα

6700 μέτρα και  στα 7000 μέτρα στη βόρεια πλευρά του Έβερεστ σε δύο προηγούμενες 

αποστολές. Ο Δρ. Roger Bilham, διάσημος γεωφυσικός, συμμετείχε στην αποστολή 

ελπίζοντας να μετρήσει  τις γεωλογικές δυνάμεις του βουνού. 

Ο σκηνοθέτης David Breashears, έχει  ανέβει  στο Έβερεστ δύο φορές και  έχει  κερδίσει  τρία

βραβεία Emmy για την κινηματογράφησή του. Τώρα μαζί με τον Αυστριακό βοηθό 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ…
Ο δείκτης ψυχρότητας (wind chill factor) αναφέρεται  στη θερμοκρασία που νιώθεις 
όταν βρίσκεσαι  σε ρεύμα αέρα, συγκρινόμενη με την πραγματική θερμοκρασία. Όταν 
κάνει  κρύο το σώμα σου εργάζεται  για τη διατήρηση της θερμότητας, αφήνοντας 
θερμότητα να φύγει  από το σώμα σου και  να ζεστάνει  τον αέρα τριγύρω. Αν δεν φυσάει  
αέρας, η θερμότητα μένει δίπλα στο σώμα σου, διατηρώντας τη θερμοκρασία του 
σώματός σου. Όταν φυσάει , ο αέρας γύρω σου κινείται  συνεχώς, παρασέρνοντας τον 
θερμό αέρα που σε περιβάλλει . Το σώμα σου συνεχίζει  να εκπέμπει  θερμότητα για να 
αντεπεξέλθει . Όσο ταχύτερος ο άνεμος, τόσο περισσότερη θερμότητα διαφεύγει  και  
τόσο περισσότερο κρύο νιώθεις.
Για δραστηριότητα στην τάξη, μπορείτε να υπολογίσετε τον δείκτη ψυχρότητας από τον 
πίνακα 1 στο τέλος της εισαγωγής. 
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εικονολήπτη, Robert Schauer, αντιμετώπισε την πρόκληση να κινηματογραφήσει  το 

μεγαλύτερο βουνό στον κόσμο με τη μεγαλύτερη κάμερα στον κόσμο – μια IMAX® κάμερα. 

Στις 10:55 π.μ. στις 23 Μαΐου, ο Viesturs και  ο Breashears ειδοποίησαν με τον ασύρματο 

ότι  «δεν μπορούσαν να προχωρήσουν παραπέρα». Είχαν καταφέρει  να φτάσουν στην κορυφή. 

Στις 11:35 π.μ. ο Norgay, η Segarra και  ο Schauer μαζί  με το κινηματογραφικό συνεργείο 

των πέντε Sherpa (οδηγών) είχαν επίσης φτάσει  στη κορυφή.  

 

ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΒΟΥΝΟ, ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΚΑΜΕΡΑ  

Μια ΙΜΑΧ κάμερα ζυγίζει  42 κιλά, 150 μέτρα φιλμ ζυγίζουν 2,5 κιλά και  διαρκούν μόνο 90 

δευτερόλεπτα – 1,8 μέτρα φιλμ ανά δευτερόλεπτο. Κάθε 150 μέτρα φιλμ είναι  1.5 λεπτά 

ταινίας και  περνούν από τον οδηγό με ρυθμό 102 μέτρα το λεπτό, ταχύτητα τετραπλάσια από 

τη συνηθισμένη (για ένα φιλμ 35mm). (Το φιλμ IMAX διαφέρει  από τα άλλα είδη φιλμ, με τη 

φαρδύτερη, οριζόντια μορφή του. Στην πραγματικότητα γίνεται  λήψη με φιλμ 65mm, και  

προβολή στα 70mm).  

Πως κατάφερε η ομάδα να ανεβάσει  τέτοια εξαιρετικά βαριά φορτία σε τόσο μεγάλα ύψη; Και  

αφού τα κατάφεραν, πως χειρίστηκαν τον εξοπλισμό σε δυνατούς ανέμους, αραιό αέρα και  

παγωμένα φαράγγια; Τα κατάφεραν αντιμετωπίζοντας μεγάλα εμπόδια και  με θαυμαστή 

δύναμη ψυχής. 

Πρώτα από όλα, η ίδια η κάμερα έπρεπε να σχεδιαστεί  ειδικά για τέτοιες συνθήκες. 

Συγκεκριμένα, έπρεπε να γίνει  ελαφρύτερη. Το σώμα της ανακατασκευάστηκε από μαγνήσιο, 

έτσι  ώστε τώρα η κάμερα μαζί  με τις μπαταρίες και  φορτωμένη με 150 μέτρα φιλμ ζύγιζε 

πλέον 22 κιλά. Χρησιμοποιήθηκαν πλαστικά εξαρτήματα σε κρίσιμα σημεία και  συνθετικοί  

ιμάντες προστέθηκαν λόγω της ελαστικότητάς τους σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η κάμερα 

μπορούσε πλέον να λειτουργήσει  σε θερμοκρασίες μέχρι  –40 βαθμούς Κελσίου.  

Αντίθετα, μια κάμερα από αυτές που χρησιμοποιούνται  για τα δελτία ειδήσεων, ζυγίζει  12 

κιλά και  έχει  αρκετή ταινία για να βιντεοσκοπήσει   από 20 ως 30 λεπτά. Η κάμερα που 

χρησιμοποιείται  για το γύρισμα κινηματογραφικής ταινίας, ζυγίζει  23 κιλά με πλήρη 

εξοπλισμό φακών και  φιλμ. 

Μια ειδική μπαταρία λιθίου των 32 volt , βάρους 2,7 κιλών, παρείχε την απαιτούμενη 

ενέργεια και  λειτουργούσε καλά στις χαμηλές θερμοκρασίες. Η βάση του φιλμ ήταν Kodak 

Estar. Το Estar δεν συρρικνώνεται  ούτε σκίζεται  και  είναι  πιο σταθερό σε χαμηλές 

θερμοκρασίες από το παραδοσιακό οξικό άλας (acetate). 
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Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Ο κινηματογραφιστής David Breashears υποστηρίζει  ότι  η μεγαλύτερη πρόκληση δεν ήταν η 

μεταφορά της ΙΜΑΧ κάμερας, ούτε η αντοχή στο κρύο και  στο υψόμετρο. Η πρόκληση ήταν 

«να βρεις το κατάλληλο φως σε ένα μέρος όπου ο ανοιξιάτικος ήλιος ανεβαίνει  γρήγορα ψηλά 

στον ουρανό, προκαλώντας πολύ επίπεδα, άσχημα πλάνα». Έψαχνε για καλά πλάνα σε μέρη 

όπου ήταν ασφαλές να σταματήσεις, δίχως να εμποδίζει  την πρόοδο της αποστολής.  

Επί  προσθέτως, ο Breashears έπρεπε να μάθει  να κινηματογραφεί  με το τεράστιο φιλμ 

ΙΜΑΧ, κάτι  το εντελώς διαφορετικό από την κλασσική κινηματογράφηση. Επίσης, έπρεπε να 

αντιμετωπίσει  «τα προβλήματα στο κοντράστ που δημιουργούσε η κινηματογράφηση με 

εκτυφλωτικό φως ανακλώμενο από χιονοσκεπείς κορυφές». Τέλος, κάθε πλάνο απαιτούσε τη 

χρήση τρίποδα ή μονόποδα, χωρίς τα οποία τα πλάνα θα ήταν πολύ «κουνημένα».  

Και  αν αυτές οι  προκλήσεις δεν ήταν αρκετά αποθαρρυντικές, υπήρχε πάντα το πρόβλημα του 

φορτώματος και  του ξεφορτώματος του φιλμ στη μηχανή με γυμνά χέρια σε θερμοκρασίες 40 

υπό το μηδέν συν τον δείκτη ψυχρότητας (wind chill factor)! 
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ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΙΑΜΒΟΣ 

Η αποστολή κινηματογράφησης της ταινίας Έβερεστ δεν ήταν η μόνη στο βουνό. Στις 10 

Μαΐου πάνω από 23 άνθρωποι  από τρεις άλλες αποστολές βρέθηκαν στην κορυφή του 

Έβερεστ. Λίγες ώρες αργότερα, τα μέλη της αποστολής της ταινίας Έβερεστ έμαθαν ότι  δεν 

πήγαιναν όλα καλά για τους αναρριχητές αυτούς. Εκείνο το απόγευμα ξέσπασε μια φοβερή 

χιονοθύελλα. Καθώς έπεφτε το σκοτάδι , περίπου είκοσι  αναρριχητές είχαν εγκλωβιστεί  κατά 

μήκος της νοτιοανατολικής ράχης και  μόνο λίγοι  από αυτούς κατάφεραν να φτάσουν στην 

υψηλή κατασκήνωση (Κατασκήνωση ΙV) εκείνο το βράδυ.  

 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ 

Ξαφνικά και  οι  δέκα αποστολές που βρίσκονταν στο Έβερεστ, ενώθηκαν σε μία προκειμένου 

να βοηθήσουν την προσπάθεια διάσωσης, υπολογίζοντας τα αποθέματα οξυγόνου και  

φαρμάκων που διέθεταν. Ένα μίνι  νοσοκομείο στήθηκε στην Κατασκήνωση ΙΙ, επανδρωμένο 

με τον γιατρό μιας αποστολής. 

Στο τέλος, οι  νεκροί  ήταν συνολικά οκτώ: πέντε αναρριχητές πέθαναν στη νότια πλευρά του 

Έβερεστ και  τρεις στη βόρεια. Ήταν ένα θαύμα όταν ο Δρ. Beck Weathers, που θεωρούνταν 

νεκρός, έφτασε στην κατασκήνωση υποφέροντας από βαριά κρυοπαγήματα. Αυτός και  ένας 

ακόμη αναρριχητής ο Makalu Gau, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο Κατμαντού με μια 

ριψοκίνδυνη επιχείρηση διάσωσης.  

Η αποστολή κινηματογράφησης ΙΜΑΧ ξεκουράζονταν και  ανάρρωνε στην κατασκήνωση 

βάσης, παρακολουθώντας τα δελτία καιρού που λάμβανε από διάφορους σταθμούς ανά την 

υφήλιο. Θα συνέχιζαν την αποστολή τους από τη στιγμή που είχε συμβεί  αυτή η τραγωδία; Ο 

Breashears συνοψίζει  τα συναισθήματα της ομάδας «Το βουνό είναι  ένας τόπος επιβλητικής 

ομορφιάς. Παρόλη τη δουλειά, τις τραγωδίες και  τις δυσκολίες, δεν θα ξανανεβαίναμε εκεί  

πάνω αν δεν ήταν και  πολύ ευχάριστο…»        
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Πίνακας 1: Υπολογισμός δείκτη ψυχρότητας 
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ: ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΒΟΥΝΑ 

 

ΣΤΟΧΟΣ:  

Οι  μαθητές / μαθήτριες θα σχεδιάσουν δύο μοντέλα ηπειρωτικής πλάκας με χαρακτηριστικά 

οριζόντιας/ επίπεδης ηπειρωτικής ξηράς και  θα παρατηρήσουν τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από τις τεκτονικές δυνάμεις που ασκούνται . 

 

ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ:   

Η ομάδα αναρρίχησης του Έβερεστ πετάει  με ελικόπτερο από την κοιλάδα του Κατμαντού στο 

χωριό Lukla ξεκινώντας έτσι  την ανάβαση στο βουνό. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο Δρ. 

Roger Bilham ενθουσιάζεται  δίνοντας ένα πρόχειρο μάθημα γεωλογίας σχετικά με τις 

απίστευτες φυσικές δυνάμεις που έδρασαν κατά το σχηματισμό των κορυφών των Ιμαλαΐων. 

Το λογισμικό  αναπαραγωγής εικόνων (Computer-Generated Imaging, CGI) συμβάλλει  στην 

επίδειξη των εκατομμυρίων χρόνων ανάπτυξης των Ιμαλαΐων. Η Ινδική πλάκα, κατά την 

σύγκρουση της με την Ασιατική, αρχίζει  να γλιστράει  κάτω από αυτή. Η επιφάνεια της 

Ινδικής πλάκας πτυχώνεται  και  αρχίζει  να στοιβάζεται , δημιουργώντας την οροσειρά. Η 

συνεχιζόμενη επίδραση αυτής της σύγκρουσης σπρώχνει  τις μάζες της ξηράς προς τα πάνω 

ώστε να σχηματιστεί  η κορυφή του όρους Έβερεστ και  τα Ιμαλάια.  

 

ΥΛΙΚΑ: 

x� Διάφορα χρώματα πλαστελίνης 

x� 2 ορθογώνια κομμάτια χαρτόνι  ή  αφρώδες πλαστικό διαστάσεων 22 cm x 28 cm 

x� Πλαστική μεμβράνη 

x� Κολλητική ταινία 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ:  

Αυτή η δραστηριότητα σχεδιάστηκε ως πείραμα επίδειξης, όμως μπορεί  να προσαρμοστεί  για 

να εκτελεστεί  ως πείραμα από μικρές ομάδες. 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ): 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι  τα δέκα ψηλότερα βουνά στον κόσμο βρίσκονται  στα Ιμαλάια. Σ’  

αυτήν την περιοχή, οι  κορυφές των 6000m είναι  συνηθισμένο φαινόμενο κατά μήκος των 

2400 km της οροσειράς. Η κορυφή Έβερεστ υπολογίζεται  στα 8848m και  εξακολουθεί  να 
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ψηλώνει , ίσως και  4 cm κάθε  χρόνο. Η ανάπτυξη του βουνού και  της περιβάλλουσας 

οροσειράς μπορούν να αποδοθούν στις θεωρίες της μετακίνησης των ηπείρων και  των 

τεκτονικών πλακών. Οι  επιστήμονες πιστεύουν ότι  οι  ήπειροι  της γης κινούνται  σταθερά, ή 

επιπλέουν, πάνω σ’  ένα στρώμα ημίρρευστου πετρώματος που βρίσκεται  κάτω από τον  φλοιό 

της γης. Αυτή η θεωρία συνδέεται  με την ιδέα ότι  η συνεχής κίνηση των ηπείρων οδηγεί  στη 

σύγκρουση κατά μήκος των ορίων τους. Οι  περιοχές όπου συγκρούονται  οι  ήπειροι  είναι  

περιοχές έντονης σεισμικής δραστηριότητας. Επίσης, σε αυτές τις περιοχές απλώνονται  οι  

πολύ ψηλές οροσειρές, όπως τα Ιμαλάια, απτές αποδείξεις των δυνάμεων που ωθούν τα 

βουνά σε μεγάλα ύψη. 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

1. Ξεκινήστε προσαρμόζοντας ένα κομμάτι  πλαστικής μεμβράνης, αφήνοντας περιθώριο 

περίπου 3 cm, στο κάθε χαρτόνι  ή αφρώδες πλαστικό (βάση) με την κολλητική ταινία. 

2. Τοποθετήστε τις βάσεις σε επίπεδη επιφάνεια, όπως ένα τραπέζι , προσέχοντας να 

είναι  καλά απλωμένη η πλαστική μεμβράνη στη βάση. 

3. Χρησιμοποιείστε την πλαστελίνη για να κατασκευάσετε μία «ήπειρο» σε κάθε βάση, 

επιτρέποντας κάποιο μέρος ηπειρωτικών σχηματισμών να εξέχει  από τη βάση πάνω 

στην πλαστική μεμβράνη. Οι  ηπειρωτικοί  σχηματισμοί  θα δημιουργήσουν το Έβερεστ 

και  τα Ιμαλάια. 

4. Μόλις οι  δύο ήπειροι  ολοκληρωθούν, τοποθετείστε τις πάνω σε επίπεδη επιφάνεια 

όπως φαίνεται  στα διαγράμματα Α και  Β.  

5. Τώρα πιέστε σταθερά τους δύο  ηπειρωτικούς σχηματισμούς, που εξακολουθούν να 

είναι  βρίσκονται  στις βάσεις χαρτονιού, μέχρι  να έρθουν σε επαφή. Ζητείστε από 

 Πόσο Μεγάλο είναι το Όρος Έβερεστ; 
  
ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΧΩΡΑ ΥΨΟΣ 
Έβερεστ Ιμαλάια Θιβέτ / Νεπάλ 8848 μ. 
McKinley Αλάσκα Η.Π.Α. 6200 μ. 
Elbrus Καύκασος Ρωσία 5646 μ. 
Mont Blanc Άλπεις Γαλλία / Ιταλία 4810 μ. 
Ηφαίστειο Καμερούν Καμερούν Αφρική 4073 μ. 
Όλυμπος Θεσσαλία Ελλάδα 2917 μ. 
Ηφαίστειο Asama Ναγκάνο-κεν Ιαπωνία 2532 μ. 
Empire State Building Νέα Υόρκη Η.Π.Α. 450 μ. 
Πύργος του Άιφελ Παρίσι  Γαλλία 300 μ. 
Μεγάλη Πυραμίδα Γκίζα Αίγυπτος 137 μ. 
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τους μαθητές / τις μαθήτριες να παρατηρήσουν τι  συμβαίνει  στα κομμάτια  

ηπειρωτικών σχηματισμών καθώς έρχονται  σε επαφή. Συνεχίστε να πιέζετε σταθερά 

τις δύο βάσεις, αναγκάζοντας τις να κινηθούν μαζί . Σημειώστε ότι  όσο δυνατότερα 

πιέζετε, τόσο περισσότερο πλησιάζουν οι  ηπειρωτικοί  σχηματισμοί  και  περισσότερη 

πλαστελίνη μετακινείται  από το σημείο σύγκρουσης (διάγραμμα Γ). 

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;  

Σε αυτή την επίδειξη, η δυναμική των τεκτονικών πλακών αναπαριστάνεται  από τη συμπίεση 

των  ηπειρωτικών σχηματισμών από πλαστελίνη μεταξύ τους. Η συνεχής προώθηση 

αντιπροσωπεύει  τις δυνάμεις που κινούν τις ηπείρους της γης. Όταν δύο ηπειρωτικοί  

σχηματισμοί  συγκρούονται , μπορεί  να προκύψουν διάφορα φαινόμενα, που σχετίζονται  με 

γεωλογικούς σχηματισμούς στη γη. 

Ένα είδος αντίδρασης είναι  η βύθιση. Αυτή συμβαίνει  όταν οι  δύο πλάκες συγκρούονται  και  η 

μία, για ποικίλους λόγους, υποχωρεί  κάτω από την άλλη. Χαρακτηριστική είναι  η περίπτωση 

της πλάκας του Ειρηνικού ωκεανού, η οποία βυθίζεται  κάτω από την πλάκα των Άνδεων, 

κατά μήκος της τάφρου των Άνδεων, στα ανοικτά της Νότιας Αμερικής. 

Ένα άλλο είδος αντίδρασης προκαλεί  το σχηματισμό μεγάλων βουνών. Η περιοχή σύγκρουσης  

δύο πλακών λέγεται  όριο σύγκλισης (διάγραμμα δ). Τα Ιμαλάια σχηματίστηκαν όταν η πλάκα 

Ινδίας-Αυστραλίας συγκρούστηκε με την Ευρασιατική πλάκα. Τα πετρώματα κάθε πλάκας 

συμπιέστηκαν μεταξύ τους και  πτυχώθηκαν για να σχηματίσουν ψηλά βουνά. 

Ηπειρωτικές συγκρούσεις  μπορούν να συμβούν και  με διαφορετικό τρόπο. Όταν δύο ήπειροι  

συγκρούονται  ολισθαίνοντας η μια κάτω από την άλλη, δημιουργούνται  ρήγματα 

μετασχηματισμού. Χαρακτηριστική είναι  η περίπτωση του ρήγματος του  Αγίου Ανδρέα στην 

Καλιφόρνια. Εδώ η πλάκα του Ειρηνικού Ωκεανού κινείται  βορειοδυτικά σχετικά με την πλάκα 

της Βόρειας Αμερικής. 

Σ’  αυτή τη δραστηριότητα, οι  ηπειρωτικοί  σχηματισμοί  από πλαστελίνη συγκρούονται  με τη 

δύναμη που εφαρμόζει  ο εκτελεστής. Ανάλογα με τη δύναμη συμπίεσης, η πλαστελίνη θα 

μεταμορφωθεί  σε ψηλά, δαντελωτά βουνά, παρόμοια με τις κορυφές των  Ιμαλαΐων.  

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Μεταβάλλοντας το μέγεθος της πίεσης, πώς μπορεί  να επηρεαστεί  το αποτέλεσμα; 

Συζητήστε γιατί  κάποια τμήματα ηπειρωτικών σχηματισμών από πλαστελίνη μπορούν να 
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δεχθούν περισσότερη πίεση από άλλα. Πώς αυτό επηρεάζει  τη σεισμική δραστηριότητα σ’  

αυτές τις περιοχές;  

Ποιες περιοχές των ηπειρωτικών σχηματισμών περιμένουν οι  μαθητές / μαθήτριες να είναι  

περισσότερο σεισμικά ενεργές;  

Δοκιμάστε τη δραστηριότητα ξανά, προκαλώντας διαφορετικά φαινόμενα λόγω των δυνάμεων 

μεταξύ των τεκτονικών πλακών στα όρια σύγκλισης των ηπείρων. 
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ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΥ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΜΗΚΟΣ; 

 

ΣΤΟΧΟΣ: 

Να μάθουν οι μαθητές / μαθήτριες να βρίσκουν το γεωγραφικό πλάτος και μήκος 

συγκεκριμένων σημείων στο χάρτη της τάξης, που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι. 

 

ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ:  

Στην ταινία τα μέλη της ομάδας έφθασαν στην κατασκήνωση βάσης του Έβερεστ, έχοντας 

επίγνωση της μορφολογίας του εδάφους και  των κλιματικών συνθηκών, που ενδεχομένως να 

επηρέαζαν την ανάβασή τους. Ο καθένας τους μελέτησε χάρτες της περιοχής και  μπόρεσαν 

να συγκεντρώσουν πολύτιμες πληροφορίες για την υψηλότερη κορυφή του κόσμου, 

υπολογίζοντας το γεωγραφικό πλάτος και  μήκος καθώς και  εκτιμώντας άλλες πληροφορίες 

γεωγραφικής φύσης. Μαθαίνοντας όσο το δυνατό περισσότερα από τα δεδομένα που είχαν για 

το γεωγραφικό πλάτος και  μήκος, η ομάδα ήταν καλύτερα προετοιμασμένη για τους κινδύνους 

που εγκυμονεί  μια αποστολή όπως αυτή. 

 

ΥΛΙΚΑ:  

x� Μεγάλα φύλλα λευκού χαρτιού (περίπου 29Χ44cm). Ένα φύλλο για κάθε μαθητή. 

x� Μετρητική ταινία. 

x� Μολύβι , χάρακας (για κάθε μαθητή) 

x� Μεγάλος παγκόσμιος χάρτης (με ενδείξεις γεωγραφικού πλάτους και  μήκους) 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ):  

Πριν την έναρξη της δραστηριότητας δείξτε στην τάξη έναν παγκόσμιο  χάρτη, όπου 

απεικονίζονται  οι  γραμμές του γεωγραφικού πλάτους και  μήκους. Εξηγείστε ότι  οι  γραμμές 

του γεωγραφικού πλάτους που ονομάζονται  και  παράλληλοι , κυκλώνουν τη Γη παράλληλα με 

τον ισημερινό. Οι  γραμμές αυτές διατρέχουν την επιφάνεια της Γης με κατεύθυνση ανατολικά 

και  δυτικά, αλλά τις μετρούμε ως βόρειες και  νότιες από τον ένα πόλο στον άλλο. Οι  γραμμές 

του γεωγραφικού μήκους, γνωστές ως μεσημβρινοί , διατρέχουν την επιφάνεια της Γης στην 

κατεύθυνση βορρά - νότου, περνώντας από κάθε πόλο. Οι  γραμμές του γεωγραφικού μήκους 
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απομακρύνονται  μεταξύ τους στον ισημερινό και  χαρακτηρίζονται  ως ανατολικοί  και  δυτικοί  

του πρώτου μεσημβρινού. Αυτός περνάει  από το Greenwich, στην Αγγλία.  

Οι  γραμμές του γεωγραφικού πλάτους και  μήκους δεν αλλάζουν, είναι  στατικές. Διαβάζονται  

σε μοίρες και  η κατεύθυνσή τους προσδιορίζεται  από τις λέξεις βόρεια, νότια, ανατολικά, 

δυτικά. Το γεωγραφικό πλάτος διαβάζεται  πρώτο και  ακολουθεί  το γεωγραφικό μήκος. Ένα 

παράδειγμα σωστής καταγραφής συντεταγμένων γεωγραφικού πλάτους και  μήκους θα ήταν: 

40  ̊Β (γεωγραφικό πλάτος) και  20  ̊Ε (γεωγραφικό μήκος). 

Πείτε στους μαθητές / μαθήτριες να σημειώσουν αυτές τις συντεταγμένες στον παγκόσμιο 

χάρτη. Η τοποθεσία που προσδιορίζουν  είναι  κοντά στη Θεσσαλονίκη.  

Συζητείστε γιατί  αυτές οι  γραμμές είναι  σημαντικές. Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη 

ναυσιπλοΐα; 

Τι  θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν αυτές οι  κατευθυντήριες γραμμές στους χάρτες; 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

1. Δημιουργήστε ένα χάρτη της τάξης, χρησιμοποιώντας τις δικές σας γραμμές 

γεωγραφικού πλάτους και  μήκους, για να καταγράψετε το πού βρίσκονται  τα 

αντικείμενα στην αίθουσα. 

2. Μετρήστε  και  καταγράψτε τις διαστάσεις της αίθουσας και  χρησιμοποιώντας 

αυτές τις μετρήσεις βρείτε το κέντρο της αίθουσας και  σημειώστε την πληροφορία. 

3. Διπλώστε στη μέση το φύλλο του χαρτιού, κατά μήκος της μιας πλευράς και  

ανοίξτε τη μετά. Κάντε το ίδιο κατά μήκος της άλλης διάστασης της σελίδας και  

ανοίξτε την και  πάλι . 

4. Χρησιμοποιώντας ένα χάρακα, σχεδιάστε μια γραμμή σε κάθε τσάκιση, έτσι  ώστε 

να δημιουργήσετε έναν Χ και  έναν Υ άξονα στο χαρτί . 

5. Ονομάστε τις Χ και  Υ γραμμές, σημειώνοντας  0  ̊ στο σημείο τομής τους 

(διάγραμμα Α). 

6. Χρησιμοποιώντας ένα χάρακα, δημιουργήστε ένα γράφημα στο χάρτη σχεδιάζοντας 

γραμμές κατά μήκος και  των δυο αξόνων, ανά 3 cm. Βεβαιωθείτε ότι  η απόσταση 

αυτή αντιστοιχεί  σε 0.5 m. Αποτέλεσμα: κάθε τετράγωνο του γραφήματος θα 

ισοδυναμεί  με 0.25 m2 
της αίθουσας. 

7. Καθορίστε ποιοι  τοίχοι  της αίθουσας βλέπουν προς βορρά, νότο, ανατολή, δύση και  

ονομάστε ανάλογα το χάρτη. 
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8. Ονομάστε τις γραμμές που απομακρύνονται  από τον Χ και  Υ άξονα ως 10 ,̊ 20 ,̊ 

30 ,̊ κοκ. Συνεχίστε προς κάθε κατεύθυνση μέχρι  το τέλος της αίθουσας 

(διάγραμμα Β). 

9. Μετρήστε τη θέση των επίπλων στην αίθουσα ανά τετραγωνικό μέτρο και  

καταγράψτε τη θέση τους στο χάρτη, χρησιμοποιώντας το μηδενικό σημείο του 

πλέγματος ως το κέντρο της αίθουσας. Οι  μαθητές / μαθήτριες μπορούν να 

τοποθετήσουν στο χάρτη της αίθουσας όσα σημεία επιθυμούν, ανάλογα με τη 

λεπτομέρεια που επιθυμούν να έχει  (διάγραμμα Γ). 

10. Όταν ο χάρτης ολοκληρωθεί , μετακινείστε ένα έπιπλο. Τι  θα συμβεί  στο χάρτη; 

Συζητείστε το πώς οι  μαθητές / μαθήτριες μπορούν να αλλάξουν το χάρτη, 

σύμφωνα με τις αλλαγές στο χώρο. Υπενθυμίστε ότι  οι  γραμμές του γεωγραφικού 

πλάτους και  μήκους δεν θα αλλάξουν. 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Ζητείστε από τους μαθητές / μαθήτριες να χρησιμοποιήσουν τις γραμμές του γεωγραφικού 

πλάτους και  μήκους για διαφορετικά αντικείμενα στην αίθουσα.  

Π.χ.: Πού είναι  η έδρα του καθηγητή;  

Οι  απαντήσεις θα πρέπει  να δίνονται  σε μοίρες, συνοδευόμενες από τον χαρακτηρισμό 

βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά. 

Με τον ίδιο τρόπο, ζητείστε από κάποιους μαθητές / μαθήτριες να δημιουργήσουν χάρτες 

της γειτονιάς τους. Στη συνέχεια, να τοποθετήσουν σ' αυτούς τους χάρτες χαρακτηριστικά 

σημεία. Ζητείστε από τους υπόλοιπους μαθητές  / μαθήτριες να εντοπίσουν τα σημεία αυτά, 

σύμφωνα με τις συντεταγμένες τους.  
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ - 

GPS 

 

ΣΤΟΧΟΣ: 

Να μάθουν οι μαθητές / μαθήτριες πώς τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από 

δορυφόρους σε τροχιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δέκτες του Παγκόσμιου 

Συστήματος Εντοπισμού Θέσης – GPS για να προσδιορίσουμε το γεωγραφικό μας πλάτος 

και μήκος. 

 

ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ:  

Στην αποστολή κινηματογράφησης της ταινίας Έβερεστ  συμμετείχε ο γεωφυσικός Δρ. Roger 

Bilham, με σκοπό να μελετήσει  τις διαδικασίες που είναι  υπεύθυνες για το σχηματισμό και  

συνεχιζόμενο ανασχηματισμό του όρους Έβερεστ. Ο Δρ. Roger Bilham χρησιμοποιεί  δέκτες 

του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης – GPS για να μετρήσει  τις αλλαγές στις 

αποστάσεις μεταξύ σημείων στην επιφάνεια της γης. Μέλη της αποστολής μετέφεραν μικρούς 

φορητούς δέκτες GPS μέχρι  συγκεκριμένα σημεία στο όρος Έβερεστ και  τους τοποθέτησαν 

εκεί . Συγκρίνοντας τις μετρήσεις που λάμβαναν κατά καιρούς από τα σημεία αυτά, οι  

γεωλόγοι  μπορούν να παρακολουθήσουν τις κινήσεις του όρους Έβερεστ και  των Ιμαλαΐων.     

 

ΥΛΙΚΑ:  

x� Χάρτες της τάξης όπως κατασκευάστηκαν στη δραστηριότητα 4 

x� Τρία κομμάτια κλωστής για κάθε μαθητή 

x� Χάρακας 

x� Μαρκαδόροι  σε διάφορα χρώματα 

x� Κολλητική ταινία 

Σημείωση: κάθε κλωστή πρέπει  να είναι  αρκετά μεγάλη, ώστε να ενώνει  κάποιο συγκεκριμένο 

σημείο της περιφέρειας του χάρτη με οποιοδήποτε σημείο σε αυτόν.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ: 

Οι  χάρτες της τάξης που κατασκευάστηκαν στη δραστηριότητα 4, θα χρησιμοποιηθούν κατά 

την πραγματοποίηση του πειράματος για το GPS. 
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ):  

Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης – GPS εκμεταλλεύεται  την επικοινωνία μεταξύ 

επίγειων δεκτών και  περίπου 24 δορυφόρων που περιφέρονται  γύρω από τη Γη σε μεγάλο 

ύψος. Οι  δορυφόροι , που ολοκληρώνουν μια τροχιά κάθε 12 ώρες, εκπέμπουν συνεχώς την 

ώρα και  τη θέση τους (γεωγραφικό πλάτος και  μήκος) μέσω ραδιοκυμάτων τα οποία 

συλλέγονται  από επίγειους δέκτες GPS. Οι  δέκτες συλλέγουν τα ραδιοκύματα και  μετρούν τον 

χρόνο που μεσολαβεί  από την εκπομπή τους από τον δορυφόρο μέχρι  τη λήψη τους. Στη 

συνέχεια, οι  δέκτες υπολογίζουν την απόστασή τους από τους δορυφόρους (ταχύτητα Χ 

χρόνος = απόσταση). Οι  δέκτες GPS πρέπει  να λαμβάνουν σήματα από τρεις δορυφόρους για 

να παρέχουν ακριβείς συντεταγμένες στην επιφάνεια της γης. Πρέπει  να ληφθούν σήματα 

από τέσσερις δορυφόρους, έτσι  ώστε οι  δέκτες GPS να δώσουν ακριβείς πληροφορίες για τις 

γεωγραφικές συντεταγμένες και  το ύψος.  

Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης – GPS σχεδιάστηκε αρχικά για στρατιωτική 

χρήση, αλλά σύντομα έγινε απαραίτητο σε ερευνητές, ορειβάτες, οδηγούς και  για άλλες μη 

στρατιωτικές χρήσεις. Σήμερα μικροί , φορητοί  δέκτες GPS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

να δώσουν στον καθένα εξαιρετικής ακρίβειας γεωγραφικές πληροφορίες. Το Παγκόσμιο 

Σύστημα Εντοπισμού Θέσης – GPS είναι  ικανό να χαρτογραφεί  την επιφάνεια της γης με 

ακρίβεια τετραγωνικού μέτρου. Καθώς οι  τεκτονικές πλάκες μετακινούνται , οι  θέσεις τους 

μπορούν να καταγράφονται  σε συνεχή βάση. Χάρη στις πληροφορίες που αποκτήθηκαν 

χρησιμοποιώντας το GPS, οι  επιστήμονες μπορούν να παρακολουθούν το γεωγραφικό πλάτος, 

το γεωγραφικό μήκος και  το ύψος οροσειρών όπως τα Ιμαλάια. 

     

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

1. Ζητήστε από τους μαθητές / μαθήτριές σας να ονομάσουν κάθε μια από τις κλωστές: Α, Β 

και  Γ. Κάθε κλωστή αντιπροσωπεύει  ένα διαφορετικό δορυφόρο. 

2. Χρησιμοποιώντας τους χρωματιστούς μαρκαδόρους, ζητήστε τους να σημαδέψουν τις 

κλωστές ανά 3 cm. Κάθε μαθητής / μαθήτρια πρέπει  να χρησιμοποιήσει  το ίδιο χρώμα για 

κάθε σημάδι , δηλ. όλοι  οι  μαθητές  / μαθήτριες θα χρησιμοποιήσουν το μπλε για το πρώτο 

σημάδι , το πράσινο για το δεύτερο κ.ο.κ. 

3. Ζητήστε από τους μαθητές / μαθήτριές σας να κολλήσουν τους χάρτες που κατασκεύασαν 

στη δραστηριότητα 4 πάνω στο θρανίο, ώστε να είναι  σταθεροί .  
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4. Επιλέξτε τρία σημεία στην περιφέρεια του χάρτη και  ζητήστε από τους μαθητές / 

μαθήτριες να τοποθετήσουν την άκρη κάθε κλωστής σε ένα από τα επιλεγμένα σημεία. 

Στερεώστε την άκρη της κλωστής με κολλητική ταινία. 

5. Τα ραδιοκύματα διανύουν 3000 χιλιόμετρα σε 1/100 του δευτερολέπτου. Κάθε σημάδι  

στην κλωστή αντιπροσωπεύει  1/100 του δευτερολέπτου. Αυτό σημαίνει  ότι  6 cm. στην 

κλωστή ισοδυναμούν με 2/100 του δευτερολέπτου κ.ο.κ. 

6. Δώστε την εξής πληροφορία στους μαθητές / μαθήτριες: Ο δορυφόρος Α λαμβάνει  το 

σήμα σε 5/100 του δευτερολέπτου, ο δορυφόρος Β σε 7/100 του δευτερολέπτου και  ο 

δορυφόρος Γ σε 9/100 του δευτερολέπτου.  

7. Ζητήστε από τους μαθητές / μαθήτριες να υπολογίσουν τα εκατοστά που αντιστοιχούν 

στις παραπάνω πληροφορίες ( η κλωστή που αντιστοιχεί  στο δορυφόρο Α στα 15 cm,  η 

κλωστή που αντιστοιχεί  στο δορυφόρο Β στα 21 cm και  η κλωστή που αντιστοιχεί  στο 

δορυφόρο Γ στα 27 cm). Οι  μαθητές / μαθήτριες θα πρέπει  να κρατήσουν κάθε κλωστή 
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από το αντίστοιχο σημάδι , μέχρι  και  οι  τρεις κλωστές να κρατηθούν από το ίδιο χέρι , 

πάνω στο χάρτη. 

8. Αν υπήρχε ένας δέκτης GPS στο σημείο που συναντιούνται  και  οι  τρεις κλωστές, και  ήταν 

γνωστή η θέση του δορυφόρου και  ο χρόνος που χρειάστηκε για να φτάσει  το σήμα από το 

δορυφόρο στο δέκτη, θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε ακριβώς τις γεωγραφικές 

συντεταγμένες του σημείου του χάρτη. Αν προστεθεί  μία ακόμη κλωστή στη 

δραστηριότητα, θα ήταν γνωστό και  το ύψος του σημείου. 

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ; 

Οι  κλωστές, που αντιπροσωπεύουν τους τρεις δορυφόρους, απαιτούνται  για να δώσουν τα 

απαραίτητα δεδομένα ώστε να προκύψουν ακριβή στοιχεία. Μία κλωστή, ή σήμα από 

δορυφόρο, δημιουργεί  ένα τόξο κύκλου,  που αντιστοιχεί  στο χρόνο που απαιτείται  για να 

φτάσει  το σήμα στο δέκτη. Το τόξο κύκλου, που διαγράφει  η άκρη της κλωστής, δείχνει  ότι  ο 

δέκτης GPS θα μπορούσε να είναι  οπουδήποτε πάνω στο τόξο. Όταν προστεθεί  μια δεύτερη 

κλωστή ή δορυφόρος, το εύρος των πιθανών θέσεων περιορίζεται . Η τρίτη κλωστή, 

αντιπροσωπεύοντας έναν ακόμη δορυφόρο, περιορίζει  τις πιθανές θέσεις των δεκτών GPS 

σε ένα σημείο, όπου τα τόξα και  των τριών κλωστών / δορυφόρων συναντώνται . 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Προσπαθήστε να προμηθευτείτε φορητούς δέκτες GPS, κατάλληλους για να πειραματιστούν 

οι  μαθητές / μαθήτριες μαζί  τους. Οι  εταιρείες που εμπορεύονται  τέτοιες συσκευές ίσως να 

ενδιαφέρονται  και  για την επίδειξή τους στην τάξη.  
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ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ, ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ!  

 

ΣΤΟΧΟΣ: 

Οι  μαθητές / μαθήτριες να εκτιμήσουν την καθημερινή τους διατροφή και  να καθορίσουν το 

πώς αυτή σχετίζεται  με την καλή φυσική κατάσταση.   

 

ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ:  

Καθώς βλέπουμε στην ταινία τα μέλη της αποστολής να αντιμετωπίζουν παγωμένους ανέμους 

και  χαμηλές θερμοκρασίες στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην κορυφή του Έβερεστ, 

αναρωτιόμαστε πως βρίσκουν τη δύναμη να αναρριχηθούν. Το φαγητό τους πρέπει  να τους 

στηρίζει  σε αυτές τις ακραίες συνθήκες. Ο υπαρχηγός της αποστολής Ed Viesturs 

περιγράφει  ένα γεύμα: «ζαμπόν κομμένο σε φέτες και  λίγη μουστάρδα». Από την άλλη η 

Araceli Segarra ονειρεύεται  «ένα παγωτό σοκολάτα με λίγη κρέμα από πάνω».  

 

ΥΛΙΚΑ:  

x� Ένα αντίγραφο της διατροφικής πυραμίδας 

x� Τετράδια για τη δημιουργία «Διατροφικών Ημερολογίων» 

x� Μολύβια 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: 

Η δραστηριότητα αυτή είναι  σχεδιασμένη έτσι  ώστε να πραγματοποιηθεί  μέσα σε αρκετά 

μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να συγκεντρωθούν τα δεδομένα. Επιπλέον αρκετές 

μέρες μπορεί  να χρειαστούν για την αξιολόγησή τους.  

 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ… 
Ένα συνηθισμένο πρωινό των μελών μιας αποστολή στο Έβερεστ περιλαμβάνει : δύο στικς 

δημητριακών, δύο μπολ με ενισχυμένα δημητριακά, φυστικοβούτυρο και  ξηρά φρούτα. Το 

γεύμα περιλαμβάνει : κρακεράκια, ξηρούς καρπούς, σοκολάτες, τυρί  και  γλυκά για 

επιδόρπιο. Το δείπνο περιλαμβάνει : σούπα με ζυμαρικά, κατεψυγμένα έτοιμα γεύματα, 

κρακεράκια, ξηρούς καρπούς, τυρί  και  αλλαντικά, γλυκό για επιδόρπιο. Οι  αναρριχητές 

μπορούν να πιουν κακάο, τσάι , γάλα ή ζεστό μηλίτη. Η καφεΐνη και  τα αλκοολούχα ποτά 

δεν συνιστώνται  σε αυτούς που αναρριχώνται  σε μεγάλο υψόμετρο.      
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ):  

Η διατροφική πυραμίδα υποδεικνύει  τον ιδανικό αριθμό μερίδων από κάθε ομάδα τροφών, για 

μια ισορροπημένη διατροφή. Το μεγαλύτερο μέρος στη βάση της πυραμίδας, αφορά στην ομάδα 

τροφών με το μεγαλύτερο αριθμό αποδεκτών μερίδων ημερησίως. Το επίπεδο αυτό 

περιλαμβάνει  . Έξι  έως επτά μερίδες από αυτή την ομάδα τροφών μπορούν να 

προσλαμβάνονται  ημερησίως. 

Λαχανικά και  φρούτα βρίσκονται  στο επόμενο επίπεδο της πυραμίδας και  

συμπεριλαμβάνονται  σε μια ισορροπημένη διατροφή. Αυτή περιλαμβάνει  σκούρα πράσινα 

λαχανικά και  κίτρινα ή πορτοκαλί  φρούτα ή λαχανικά και  αμυλούχα λαχανικά, όπως οι  

πατάτες. Δύο έως πέντε μερίδες από αυτή την ομάδα τροφών είναι  αρκετές κάθε μέρα. Το 

επόμενο επίπεδο της διατροφικής πυραμίδας περιλαμβάνει  γάλα, τυρί , πουλερικά, κρέας, 

ψάρια, όσπρια, αυγά και  ξηρούς καρπούς. Μπορούμε να καταναλώσουμε δύο έως τρεις 

μερίδες από αυτή την ομάδα τροφών την ημέρα.  Την κορυφή της πυραμίδας καταλαμβάνουν 

τα γλυκά και  οι  λιπαρές τροφές. Αυτές προσδίδουν θερμίδες αλλά έχουν μικρή διατροφική 

αξία και  πρέπει  να καταναλώνονται  περιστασιακά χωρίς να ξεπερνούν τις τρεις μερίδες την 

ημέρα. 

Οι  υδατάνθρακες προσφέρουν στο σώμα ενέργεια. Έχουμε δύο τύπους υδατανθράκων, 

απλούς και  σύνθετους. Οι  απλοί  υδατάνθρακες είναι  μονοσακχαρίτες ή δισακχαρίτες και  

βρίσκονται  σε φρούτα, λαχανικά και  στο γάλα. Οι  απλοί  υδατάνθρακες βρίσκονται  επίσης στη 

ζάχαρη και  στα αναψυκτικά. Αυτοί  οι  τύποι  απλών υδατανθράκων αναπληρώνουν άμεσα την 

ενέργεια, που καταναλώνει  το σώμα μας. Οι  απλοί  υδατάνθρακες που προέρχονται  από το 

έτοιμο φαγητό (junk food) δεν παρέχουν βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία ή φυτικές ίνες, όπως 

οι  φυσικής προέλευσης απλοί  υδατάνθρακες. 

Πηγές ενέργειας είναι  και  οι  σύνθετοι  υδατάνθρακες. Βρίσκονται  σε αφθονία σε σπόρους, 

αμυλούχα δημητριακά και  όσπρια. Το σώμα μετατρέπει  και  τους δύο τύπους υδατανθράκων σε 

γλυκόζη για να παράξει  ενέργεια, αλλά οι  σύνθετοι  υδατάνθρακες προσφέρουν επιπλέον 

βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και  φυτικές ίνες.    

 

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

1. Ζητήστε από τους μαθητές / μαθήτριές σας να δημιουργήσουν το δικό τους 

«Διατροφικό Ημερολόγιο». Σε αυτό πρέπει  να υπάρχει  χώρος για να αναγραφούν οι  
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λίστες με το είδος των καθημερινών τροφών και  επιπλέον χώρος για να καταγράψουν 

το πώς νιώθουν στην υγεία τους.   

2. Ζητήστε από τους μαθητές / μαθήτριες να καταγράφουν στο «Διατροφικό 

Ημερολόγιο» κάθε μέρα ότι  τρώνε και  πίνουν για μια εβδομάδα. Οι  μαθητές / 

μαθήτριες θα πρέπει  να γράφουν κατά προσέγγιση την ποσότητα της κάθε τροφής. 

Βεβαιωθείτε ότι  καταγράφουν τι  τρώνε σε κάθε γεύμα συμπεριλαμβάνοντας τα σνακ 

και  τα γλυκά. Οι  μαθητές/ μαθήτριες μπορούν να κρατούν σημειώσεις για το πώς 

αισθάνονται  στην υγεία τους μετά από κάθε γεύμα. Θα πρέπει  να καταγράφουν πόση 

ενέργεια ένιωθαν ότι  είχαν ή πόσο κουρασμένοι  ένιωθαν μετά από κάθε γεύμα ή σνακ.   

3. Ζητήστε από 

τους μαθητές / 

μαθήτριές σας να 

σημειώσουν στο 

ημερολόγιό τους 

όποια άσκηση 

πραγματοποίησαν 

καθημερινά. 

4. Στο τέλος της 

εβδομάδας 

ζητήστε από τους 

μαθητές / μαθήτριες να ανταλλάξουν το ημερολόγιό τους με κάποιον από τους 

συμμαθητές / συμμαθήτριές τους. Ζητήστε τους να διαβάσουν τη λίστα των τροφών 

που κατανάλωσαν και  τις σωματικές συμπεριφορές που συνδέονται  με αυτές. Ο 

μαθητής / μαθήτρια που διαβάζει  το ημερολόγιο θα έχει  το ρόλο του διαιτολόγου, ο 

οποίος δουλεύει  με μια ομάδα ανδρών και  γυναικών που προετοιμάζονται  για να 

ανέβουν στο Έβερεστ. 

5. Ζητήστε από τους μαθητές / μαθήτριες να αξιολογήσουν την ποιότητα και  ποσότητα 

των τροφών που αναγράφονται  στο ημερολόγιο και  να τις συσχετίσουν με μια αποστολή 

στο Έβερεστ. Θα μπορούσε ο μαθητής / μαθήτρια στον οποίο / οποία ανήκει  το 

ημερολόγιο να γίνει  καλός ορειβάτης; Ακολουθεί  μια ισορροπημένη διατροφή σύμφωνα 

με τη διατροφική πυραμίδα; Αυτή η άσκηση καταγραφής επηρέασε το πόσο τρώει  το 

άτομο αυτό ή το πώς αισθάνεται  μετά το φαγητό;   
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6. Οι  μαθητές / μαθήτριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διατροφική πυραμίδα για να 

υπολογίσουν την ποσότητα των απαραίτητων τροφών για μια ισορροπημένη διατροφή. 

Μπορούν να προβλέψουν το πώς θα αισθάνεται  ένας συμμαθητής τους έχοντας 

καταναλώσει  συγκεκριμένα γεύματα ή σνακ; Βοηθήστε τους μαθητές / μαθήτριες να 

τροποποιήσουν τις καθημερινές διατροφικές τους συνήθειες προκειμένου να έχουν 

περισσότερη ενέργεια. 

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ; 

Για να πετύχουμε κορυφαία φυσική κατάσταση πρέπει  να ακολουθούμε μια ισορροπημένη 

δίαιτα και  να ασκούμαστε τακτικά. Η άσκηση βοηθά στην τόνωση των μυών και  η σωστή 

διατροφή παρέχει  τα καύσιμα που απαιτούν οι  μύες κατά την άσκηση.    

Ψωμί , δημητριακά, 
ρύζι  και  ζυμαρικά 

6-11 μερίδες 

Λαχανικά 

3-5 μερίδες 

Φρούτα 
2-5 μερίδες 

Κρέας, πουλερικά, 
ψάρια, όσπρια, αυγά 
και  ξηροί  καρποί  
2-3 μερίδες 

Γάλα, τυρί  

2-3 μερίδες 

Γλυκά, λιπαρές τροφές 

μέχρι  2 μερίδες 
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ΤΟ ΑΝΤΕΧΕΙΣ; 

 

ΣΤΟΧΟΣ: 

Να εξασκηθούν οι μαθητές / μαθήτριες στο να βιώνουν αλλαγές στο σφυγμό τους και να 

νιώθουν την ανάγκη για περισσότερο οξυγόνο. 

 

ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ:  

Στην ταινία βλέπουμε ανθρώπους με φόντο τις τεράστιες βραχώδεις κορυφές των Ιμαλαΐων. 

Αυτοί  οι  αναρριχητές στην πορεία τους προς την κορυφή του Έβερεστ πιέζουν το σώμα και  

το μυαλό τους στα όριά τους. Κάθε μέτρο ανάβασης αναγκάζει  την καρδιά τους να χτυπά 

γρηγορότερα, τόσο από την υπερβολική φυσική δραστηριότητα και  τον αραιό αέρα, όσο και  

από την απόλυτη έξαψη. Ο Ed Viesturs είναι  το μόνο μέλος της ομάδας που αναρριχάται  στην 

κορυφή χωρίς εμφιαλωμένο οξυγόνο, επειδή έχει  προσαρμόσει  τον οργανισμό του, μέσω μιας 

διαδικασίας που ονομάζεται  εγκλιματισμός, στην έλλειψη οξυγόνου.   

 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ… 

Οι  ζωντανοί  οργανισμοί , πρέπει  να αναπνέουν αρκετό οξυγόνο για να διατηρούνται  στη 

ζωή. Στο επίπεδο της θάλασσας ο αέρας μας πιέζει  με βάρος 10 τόνων ανά τετραγωνικό 

μέτρο και  το 1/5 αυτού του αέρα είναι  οξυγόνο. Καθώς αναρριχούμαστε ψηλότερα από το 

επίπεδο της θάλασσας το ποσό του διαθέσιμου για αναπνοή οξυγόνου μειώνεται  και  ο 

αέρας αραιώνει . Στην πραγματικότητα, η κορυφή του Έβερεστ διαθέτει  μόνο το 1/3 της 

πίεσης του αέρα που απαντάται  στο επίπεδο της θάλασσας και  επομένως περιέχει  μόνο το 

1/3 του οξυγόνου.  

Τα μεγάλα ύψη και  η έλλειψη οξυγόνου μπορούν να προκαλέσουν μυριάδες σωματικά 

προβλήματα. Τα συμπτώματα της νόσου του ορειβάτη είναι  πονοκέφαλοι , αδυναμία και  

ναυτία. Όταν η αναρρίχηση είναι  αργή – όχι  περισσότερα από 460 μέτρα τη μέρα πάνω από 

τα 3000 μέτρα και  εγκλιματιστεί  ο αναρριχητής στο υψόμετρο βαθμιαία, τότε τα 

συμπτώματα είναι  μικρότερης έντασης ή δεν εμφανίζονται  καθόλου. Σοβαρές περιπτώσεις 

έλλειψης οξυγόνου μπορούν να καταλήξουν σε εγκεφαλικό οίδημα, το οποίο απαιτεί  άμεση 

θεραπεία, αλλιώς μπορεί  να αποβεί  μοιραίο. Πιο συνηθισμένο είναι  το πνευμονικό οίδημα. 

Τα πνευμόνια γεμίζουν νερό, πράγμα επίσης επικίνδυνο χωρίς θεραπεία. Η παροχή 

οξυγόνου μπορεί  να βοηθήσει , αλλά είναι  απαραίτητη η ταχεία κατάβαση.   
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ΥΛΙΚΑ:  

x� Τέσσερις μαθητές / μαθήτριες ως υποκείμενα έρευνας 

x� Ένα ρολόι  με δευτερολεπτοδείκτη  

x� Πρόσβαση σε σκάλα με τουλάχιστον 10 σκαλοπάτια 

x� Μανταλάκια για κάθε υποκείμενο 

x� Πίνακες μετρήσεων 

x� Μολύβι  

x� Τραπέζι  

x� Αναπαυτική καρέκλα 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ:  

Αν δεν υπάρχει  διαθέσιμη σκάλα, οι  μαθητές / μαθήτριες μπορούν να τρέχουν τριγύρω ή να 

κάνουν κάμψεις. Επίσης, μπορούν να κλείσουν τη μύτη τους με τα δάχτυλά τους αντί  να 

χρησιμοποιήσουν μανταλάκια. 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ):  

Ένας τρόπος να μετρήσεις το σφυγμό, είναι  να κρατήσεις απαλά το δεξί  χέρι  ενός άλλου 

ατόμου. Κρατήστε το χέρι  από τον καρπό με τα δάχτυλά σας. Τοποθετήστε την άκρη του 

μεσαίου δαχτύλου σας πάνω στην αρτηρία που βρίσκεται  κοντά στους τένοντες στο 

εσωτερικό του καρπού. Θα νιώσετε δυνατότερο σφυγμό αν τοποθετήσετε το μεσαίο σας 

δάχτυλο στην αρτηρία που βρίσκεται  πιο κοντά στον αντίχειρα, κινώντας το χέρι  σας μέχρι  

να νιώσετε έναν απαλό παλμό. Για να καταγράψετε το σφυγμό, χρησιμοποιείστε ένα ρολόι  με 

δευτερολεπτοδείκτη και  μετρήστε τον αριθμό των παλμών που νιώθετε για δέκα 

δευτερόλεπτα.  

Χρησιμοποιείστε την καρωτιδική αρτηρία ως έναν άλλο τρόπο για να μετρήσετε το σφυγμό. Η 

καρωτιδική αρτηρία βρίσκεται  στο λαιμό, 

ακριβώς κάτω από το σαγόνι .  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: είναι  σημαντικό να μη 

χρησιμοποιηθεί  ο αντίχειρας για τη 

μέτρηση του σφυγμού. Ο αντίχειρας έχει  

μεγάλα αιμοφόρα αγγεία, τα οποία 

μπορούν να επηρεάσουν τη μέτρηση του 

σφυγμού. 
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ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

1. Τοποθετήστε το τραπέζι  και  την καρέκλα ως «σταθμό λήψης σφυγμού». Η θέση του 

σταθμού πρέπει  να είναι  σε ήσυχο μέρος, μακριά από δυνατούς θορύβους και  με 

χαμηλό φωτισμό. Να βρίσκεται  επίσης κοντά στη σκάλα. Στο σταθμό θα μετριέται  και  

θα καταγράφεται  ο σφυγμός καθενός / καθεμιάς από τους μαθητές / μαθήτριες. Οι  

μετρήσεις θα πρέπει  να λαμβάνονται  όταν τα υποκείμενα είναι  ήρεμα και  χαλαρά. 

2. Ζητήστε από τους μαθητές / μαθήτριες να εξασκηθούν στη λήψη σφυγμού αρκετές 

φορές μέχρι  να αποκτήσουν εξοικείωση με τη διαδικασία. Οι  μαθητές / μαθήτριες 

ίσως μπορούν πιο εύκολα να λαμβάνουν μετρήσεις σφυγμού από την καρωτιδική 

αρτηρία και  όχι  από τον καρπό, αλλά θα πρέπει  να μάθουν να χειρίζονται  και  τους 

δύο τρόπους. 

3. Κάντε μια μέτρηση σφυγμού με 

έναν από τους δύο τρόπους. 

4. Ένας ένας οι  μαθητές / 

μαθήτριες ανεβαίνουν και  

κατεβαίνουν μια φορά ζωηρά τη 

σκάλα και  επιστρέφουν στο 

σταθμό για μέτρηση του σφυγμού 

τους. Καταγράψτε το σφυγμό κάθε 

μαθητή / μαθήτριας στον πίνακα 

μετρήσεων, κάτω από την 

επικεφαλίδα «ζωηρό 

ανεβοκατέβασμα σκάλας – 1 

φορά». 

5. Ζητήστε από τους μαθητές / μαθήτριες που συμμετείχαν στην πρώτη δοκιμασία, να 

τρέξουν πάνω και  κάτω στις σκάλες, όσο πιο γρήγορα μπορούν, μία φορά. Στον 

πίνακα μέτρησης κάτω από την επικεφαλίδα «ανεβοκατέβασμα της σκάλας με 

τρέξιμο» καταγράψτε τις νέες μετρήσεις σφυγμού. 

6. Ζητήστε από τους μαθητές / μαθήτριες να τρέξουν πάνω κάτω τη σκάλα τρεις φορές 

και  καταγράψτε τις μετρήσεις του σφυγμού σε καινούρια στήλη με τίτλο 

«ανεβοκατέβασμα της σκάλας με τρέξιμο- 3 φορές». 

Καρωτιδική 

Αρτηρία 
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7. Ως τελευταίο κομμάτι  της δοκιμασίας θα αλλάξουμε τις συνθήκες. Κάθε μαθητής / 

μαθήτρια θα κλείσει  τη μύτη με μανταλάκι  πριν από κάθε ανεβοκατέβασμα με τρέξιμο 

στη σκάλα. Το μανταλάκι  θα πρέπει  να παραμείνει  στη μύτη, μέχρι  να ολοκληρωθεί  η 

καταγραφή του σφυγμού. Τα αποτελέσματα θα καταγραφούν σε νέα στήλη, με 

επικεφαλίδα «μανταλάκι  στη μύτη – τρέξιμο- 3 φορές».  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αν κάποιος από τους μαθητές / μαθήτριες νοιώσει  ζάλη σε 

οποιαδήποτε στιγμή κατά τη δοκιμασία, σταματήστε τη δοκιμασία και  επιλέξτε άλλον. 

8. Ζητήστε από τους μαθητές / μαθήτριες να περιγράψουν πώς νοιώθουν πνευματικά 

και  σωματικά, καθώς συμπληρώνουν κάθε στάδιο της δοκιμασίας. Ρωτήστε τους αν 

πρόσεξαν κάποια αλλαγή στο ρυθμό αναπνοής τους, καθώς αυξάνονταν το μήκος, η 

διάρκεια και  η δυσκολία της δοκιμασίας. Ρωτήστε τους πώς ένοιωσαν όταν είχαν τα 

μανταλάκια στη μύτη τους. 

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ; 

Το ανθρώπινο σώμα είναι  μια εκπληκτική μηχανή, που έχει  αλληλοεξαρτώμενα συστήματα για 

μέγιστη απόδοση. Το κυκλοφορικό σύστημα εξαρτάται  πολύ από το αναπνευστικό. Όταν ένα 

σύστημα εργάζεται  σκληρά, τα υπόλοιπα επιβαρύνονται  περισσότερο. Όταν ασκούμαστε, η 

καρδιά μας αναγκάζεται  να εργαστεί  σκληρότερα για να αντλήσει  αίμα, το  οποίο  παρέχει  

οξυγόνο στους μύες. Καθώς η προσπάθεια αυξάνεται , οι  μύες χρειάζονται  περισσότερο 

οξυγόνο. Οι  πνεύμονες γεμίζουν με περισσότερο αέρα και  συχνότερα, όταν η καρδιά χτυπάει  
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ταχύτερα. Αυτός είναι  ο λόγος για τον οποίο αναπνέουμε δυσκολότερα όταν εκτελούμε 

κουραστικές ασκήσεις. Το οξυγόνο φτάνει  στο σώμα από τους πνεύμονες, στη συνέχεια 

μεταφέρεται  στο αίμα και  στους μύες. Οι  άνδρες και  οι  γυναίκες που αναρριχώνται  σε υψηλές 

κορυφές, όπως το όρος Έβερεστ, ωθούν το σώμα τους στα άκρα. Πρέπει  να εγκλιματιστούν 

στο μεγάλο υψόμετρο και  στην συνεπαγόμενη έλλειψη οξυγόνου. Οι  αναρριχητές στην ταινία 

κατάφεραν να εγκλιματιστούν στο περιβάλλον μεγάλου υψομέτρου, περνώντας εκτεταμένες 

χρονικές περιόδους στην κατασκήνωση βάσης και  σε περιοχές προπόνησης μεγάλου 

υψομέτρου. 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Ζητήστε από τους μαθητές / μαθήτριες να αναπαραστήσουν γραφικά τα αποτελέσματα του 

τεστ και  να τα παρουσιάσουν. Ζητήστε τους να κάνουν συγκρίσεις με τα «Διατροφικά 

Ημερολόγια» της δραστηριότητας 6. Μπορούν οι  μαθητές / μαθήτριες που τρώνε και  

ασκούνται  καλά να αντεπεξέλθουν στην έλλειψη οξυγόνου; Ζητήστε από τους μαθητές / 

μαθήτριες να ανέβουν ακόμα 3 φορές τις σκάλες, αυτή τη φορά κουβαλώντας βαριά βιβλία. 

Πώς η συγκεκριμένη εμπειρία σχετίζεται  με αυτά που υπέμειναν οι  αναρριχητές στο όρος 

Έβερεστ; 
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ΑΣΠΡΟ ΠΑΤΟ! 

 

ΣΤΟΧΟΣ: 

Οι μαθητές / μαθήτριες θα πειραματιστούν με κομμάτια φρούτων για να δουν τα 

αποτελέσματα της αφυδάτωσης. 

 

ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ:  

Η τύχη παίζει  ένα σημαντικό ρόλο στην έκβαση καταστάσεων σε ένα βουνό όπως το 

Έβερεστ, όμως οι  έμπειροι  αναρριχητές ξέρουν πώς να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία για να 

καθορίσουν οι  ίδιοι  την τύχη τους. Είναι  καλά προετοιμασμένοι  εκ των προτέρων 

σχεδιάζοντας τον εξοπλισμό, το φαγητό και  τις άλλες προμήθειες που θα χρειαστούν. Επίσης 

προονούν για έκτακτες περιστάσεις: φιάλες οξυγονου για τα μεγάλα υψόμετρα, ειδικός 

ρουχισμός για ακραίες θερμοκρασίες, και  ειδικά φαγητά και  ποτά για να κρατήσουν υψηλά τα 

επίπεδα της ενέργειάς τους και  να αποφύγουν ασθένειες. 

 

ΥΛΙΚΑ:  

x� Μια φρέσκια, σκληρή μπανάνα 

x� Ένα κοφτερό μαχαίρι  

x� Χυμός λεμονιού 

x� Λαδόκολλα 

x� Λαβίδες 

x� Γάντια φούρνου 

x� Φούρνος 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ: 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει  σχεδιαστεί  για επίδειξη και  μπορεί  να χρειαστεί  μερικά 

μαθήματα για να ολοκληρωθεί . Οι  εκπαιδευτικοί  μπορούν να επιλέξουν να κάνουν οι  μαθητές 

/ μαθήτριες  παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία αφυδάτωσης ως μέρος της 

δραστηριότητας.  

Αν δεν υπάρχει  διαθέσιμος φούρνος, οι  φέτες της μπανάνας μπορούν να αποξηρανθούν 

φυσικά αφήνοντάς τις στον ήλιο για μερικές μέρες. Το φως του ήλιου και  ο αέρας τελικά θα 

αποξηράνουν τις φέτες, αλλά ένας φούρνος θα επιταχύνει  τη διαδικασία. Η φυσική 

αφυδάτωση είναι  ιστορικά ένας τρόπος με τον οποίο οι  άνθρωποι  διατηρούσαν φρούτα και  

λαχανικά για χρήση εκτός εποχής. Αν επιλέξετε αυτό το είδος αφυδάτωσης, μην επιτρέψετε 

στους μαθητές / μαθήτριες να φάνε τις αφυδατωμένες φέτες μπανάνας. Η έκθεση στα 

βακτηρίδια και  σε άλλους αερομεταφερόμενους οργανισμούς θα αυξηθεί  λόγω του μεγάλου 

χρόνου αφυδάτωσης. Ένας αποξηραντής φρούτων και  λαχανικών μπορεί  να αντικατασταθεί  

από ένα φούρνο. Ακολουθείστε τις 

οδηγίες του κατασκευαστή για το 

χειρισμό της μηχανής αποξήρανσης. 

Συσκευασίες αποξηραμένης 

μπανάνας μπορεί  να αγοραστούν, αν 

δεν υπάρχει  κανένας τρόπος να 

αφυδατωθεί  το φρούτο όπως 

περιγράφθηκε.   

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ):  

Άνδρες και  γυναίκες που επιχειρούν να αναρριχηθούν σε μεγάλα υψόμετρα, αντιμετωπίζουν 

έναν από τους πιο σοβαρούς κινδύνους για τον άνθρωπο: την αφυδάτωση, την υπερβολική 

μείωση σωματικών υγρών. Σε μεγάλα υψόμετρα το ανθρώπινο σώμα πρέπει  να εργαστεί  

σκληρότερα απ’ ότι  σε χαμηλότερα για να ολοκληρώσει  και  την πιο απλή λειτουργία. Επίσης 

σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες, ο ψυχρός, ξηρός, αραιός αέρας κλέβει  το 

πολύτιμο νερό από το ανθρώπινο σώμα. 

Κάθε φορά που εκπνέουμε, αποβάλουμε αέρια αναμεμιγμένα με υδρατμούς στον αέρα. Καθώς 

αναπνέουμε περισσότερο οξυγόνο, απελευθερώνεται  νερό στην ατμόσφαιρα με μορφή 

υδρατμών.  
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Η εξάτμιση καταναλώνει  υγρασία επίσης. Όταν ιδρώνουμε, σωματικά υγρά, κυρίως νερό, 

φτάνουν στην επιφάνεια του δέρματος μέσω πόρων, όπου και  εκτίθενται  στο δροσερό, ξηρό 

αέρα. Το αυξημένο ποσό των υδρατμών που απελευθερώνεται  στον αέρα και  η εξάτμιση του 

ιδρώτα λόγω άσκησης, είναι  δύο λόγοι  για τους οποίους καταλαβαίνουμε ότι  είναι  ιδιαίτερης 

σημασίας να διατηρούμε το σώμα ενυδατωμένο.     

    

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

1. Ξεφλουδίστε την μπανάνα και  κόψτε την σε φέτες πάχους δύο περίπου εκατοστών. 

2. Βουτήξτε κάθε φέτα μπανάνας σε χυμό λεμονιού για να μην μαυρίσει  κατά τη διάρκεια 

της δραστηριότητας. 

3. Τοποθετήστε τις φέτες μπανάνας στη λαδόκολλα τη μια δίπλα στην άλλη. 

Βεβαιωθείτε ότι  οι  φέτες δεν ακουμπούν ούτε μεταξύ τους ούτε στα τοιχώματα του 

ταψιού. 

4. Βάλτε το ταψί  σε προθερμασμένο στους 60 βαθμούς Κελσίου φούρνο. Αφήστε τις 

φέτες να στεγνώσουν στο φούρνο για μερικές ώρες. Γυρίζετε τις φέτες με τις 

λαβίδες κάθε μισή ώρα για να στεγνώσουν και  από τις δύο πλευρές. Είναι  σημαντικό 

να στεγνώσουν οι  φέτες της μπανάνας και  όχι  να ψηθούν. 

5. Καθώς οι  φέτες αρχίζουν να αφυδατώνονται , το σχήμα και  η υφή τους αλλάζουν. Το 

πάχος και  η μάζα επίσης αλλάζουν. 

6. Οι  φέτες της μπανάνας έχουν αφυδατωθεί  πλήρως, όταν πια δεν κολλάνε στο ταψί  ή 

μεταξύ τους. Ένας άλλος τρόπος για να διαπιστώσετε αν είναι  πλήρως 

αφυδατωμένες είναι  κόβοντας μια φέτα και  πιέζοντάς την. Αν δεν βγαίνει  καθόλου 

υγρό η φέτα είναι  αφυδατωμένη. Αφήστε τις φέτες να κρυώσουν τελείως.   

7. Όταν οι  φέτες έχουν κρυώσει , αφήστε τους μαθητές / μαθήτριες να δοκιμάσουν το 

αφυδατωμένο φρούτο. Ζητήστε τους να συγκρίνουν φέτες φρέσκιας και  

αφυδατωμένης μπανάνας. Ζητήστε τους να εξηγήσουν τη σημασία του υγρού στη 

γεύση και  χρησιμότητα της μπανάνας. Συγκρίνεται  αυτό που συνέβη στις φέτες 

μπανάνας με αυτό που θα μπορούσε να συμβεί  σε έναν άνθρωπο αν δεν είχε 

διαθέσιμα αρκετά σωματικά υγρά.   

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ; 

Περίπου 75% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται  από νερό. Αφού το σώμα μας περιέχει  

τόση πολύ υγρασία πάντα διατρέχουμε τον κίνδυνο να αφυδατωθούμε. Η αφυδάτωση είναι  μια 



ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 

 32 

διαδικασία η οποία αφαιρεί  το δεσμευμένο νερό (μόρια οξυγόνου και  υδρογόνου) από το σώμα 

ή από τα φαγητά. Οι  φέτες μπανάνας που χρησιμοποιήθηκαν στη δραστηριότητα, 

καταδεικνύουν τη σημασία του νερού για τους ζωντανούς οργανισμούς και  μας δείχνουν τι  

συμβαίνει , όταν το νερό απομακρύνεται  από κάτι  που κάποτε ήταν ζωντανό.  

Η αφυδάτωση είναι  ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους του οδοιπορικού προς την κορυφή 

του Έβερεστ. Η υγρασία που βρίσκεται  στα εκτεθειμένα μέρη του σώματος, όπως στα χείλη 

και  στα μάτια, μειώνεται  όταν ο αέρας είναι  ξηρός. Όταν αφαιρείται  πολύ νερό από το σώμα, 

είτε από την εξάτμιση του ιδρώτα, είτε από την αναπνοή και  δεν αναπληρώνεται , ο κίνδυνος 

της αφυδάτωσης είναι  μεγάλος. Το ανθρώπινο σώμα με την εκτεθειμένη επιδερμίδα, χάνει  

συνεχώς υγρασία, με τρόπο ανάλογο με τις φέτες της μπανάνας στη δραστηριότητα. Έχεις 

νιώσει  ποτέ τα μάτια ή τα χείλη σου να στεγνώνουν εξαιτίας της χαμηλής υγρασίας; Είναι  

ζωτικής σημασίας για κάποιον που ασκείται  τακτικά ή ταξιδεύει  σε ξηρές περιοχές να 

αναπληρώνει  τα σωματικά υγρά καθώς αφυδατώνεται . Σημάδια αφυδάτωσης είναι  η κούραση, 

πονοκέφαλοι , ακόμη και  μυϊκές κράμπες. Αν δεν αντιμετωπιστεί , η αφυδάτωση μπορεί  να 

αποβεί  μοιραία.     

ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ! 

 

ΣΤΟΧΟΣ: 

Οι  μαθητές / μαθήτριες να συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικά με ηθικά και  προσωπικά 

πιστεύω, συσχετίζοντάς τα με την αποστολή στο Έβερεστ. 

 

ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ:  

Τα μέλη της αποστολής της ταινίας Έβερεστ αναγκάζονται  να κάνουν δύσκολες επιλογές 

στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν την κορυφή του Έβερεστ. Πρέπει  να επιλέξουν 

ανάμεσα στην πρόοδο της αποστολής τους και  στις ζωές άλλων αναρριχητών από άλλες 

αποστολές που βρίσκονται  επίσης στο βουνό. Στην ταινία, μέλη από άλλες ομάδες 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Οι  ζωές τους βασίζονται  στη βοήθεια των άλλων ομάδων. Τα 

μέλη της αποστολής της ταινίας Έβερεστ έκαναν κάποιες δύσκολες επιλογές. Βοήθησαν στη 

διάσωση των αποστολών που κινδύνευαν, προσφέροντας τις δικές τους φιάλες οξυγόνου. 

Προετοίμασαν κατασκηνώσεις για να βοηθήσουν τους πληγωμένους που κατάφεραν να 

κατέβουν και  μίλησαν μέσω ασυρμάτου στον αρχηγό μιας άλλης αποστολής, εμψυχώνοντάς 

τον. 
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ΥΛΙΚΑ:  

x� Ένα μεγάλο δωμάτιο 

x� Καθίσματα τοποθετημένα έτσι  ώστε ο κάθε μαθητής / μαθήτρια να μπορεί  να δει  τον 

άλλο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ: 

Μπορείτε να επιλέξετε να διπλασιάσετε τα αποσπάσματα, ένα για κάθε μαθητή / μαθήτρια, 

ώστε να τα μελετήσουν σιωπηλά. Για να διασκευάσετε την εργασία σε γραπτή, ετοιμάστε 

ημερολόγια στα οποία οι  μαθητές / μαθήτριες θα καταγράψουν τα αισθήματά τους για τα 

αποσπάσματα. 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ):  

Χρόνια πριν, λίγοι  άνθρωποι  μπορούσαν να αψηφήσουν τα στοιχεία της φύσης στο όρος 

Έβερεστ. Αυτοί  οι  αναρριχητές προπονούνταν για μήνες, προετοιμάζοντας το σώμα και  το 

μυαλό τους για την εμπειρία. Σήμερα, 

δυστυχώς, το όρος Έβερεστ προσφέρει  μια 

πρόκληση και  σε αυτούς που πιθανόν να μην 

έχουν την απαιτούμενη εμπειρία για να 

αναρριχηθούν σε ένα βουνό τέτοιου 

μεγέθους. Όσοι  δεν έχουν προπονηθεί  

αρκετά καλά για την αναρρίχηση μπορεί  να 

χρειαστεί  να διασωθούν εάν χαθούν. Ο 

συνεχώς εναλλασσόμενος καιρός στην 

κορυφή του όρους Έβερεστ μπορεί  επίσης να 

δημιουργήσει  επικίνδυνες καταστάσεις για 

όλους τους αναρριχητές. 

   

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Διαβάστε καθένα από τα παρακάτω 

αποσπάσματα στους μαθητές / μαθήτριες. 

Μετά από κάθε ανάγνωση, ξεκινήστε μια 

συζήτηση χρησιμοποιώντας τις ερωτήσεις 

που ακολουθούν ύστερα από κάθε 
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απόσπασμα. Η συζήτηση αυτή πρέπει  να δρα ως καταλύτης, που θα ωθήσει  τους μαθητές / 

μαθήτριες να συζητήσουν θέματα κρίσιμα για την ομαδική δουλειά, την επίλυση προβλημάτων 

και  την επιβίωση σε δύσκολες συνθήκες. Ενθαρρύνετε τους μαθητές / μαθήτριές σας να 

δίνουν ειλικρινείς απαντήσεις και  να δέχονται  όλες τις πιθανές απαντήσεις. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα αποσπάσματα περιέχονται  στο βιβλίο του Jon Krakauer, “Into Thin Air: A 

Personal Account of the Mount Everest Disaster.” ©1997, Jon Krakauer.   

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ; 

Οι  αναρριχητές δεν πρέπει  απλώς να ξεπεράσουν τις σωματικές προκλήσεις της 

αναρρίχησης, αλλά και  να αντιμετωπίσουν τα διαπροσωπικά τους αισθήματα. Τα αισθήματα 

ενός αναρριχητή μπορούν να επηρεάσουν τόσο το αποτέλεσμα μιας αποστολής όσο και  

σωματικά προβλήματα. Ο φόβος μπορεί  να κάνει  έναν αναρριχητή, ο οποίος ήδη σκέφτεται  

πιο αργά λόγω έλλειψης οξυγόνου, να λάβει  παράλογες αποφάσεις. Κάθε απόφαση που 

λαμβάνει  ένα μέλος της ομάδας, επηρεάζει  και  τους υπόλοιπους. Για παράδειγμα, αν 

χρειαστεί  ένα άτομο να κατέβει  στην κατασκήνωση βάσης, ολόκληρη η ομάδα θα επηρεαστεί . 

Ένα μέλος της ομάδας θα χάσει  τον «σύντροφο ασφαλείας» του, ενώ κάποιο άλλο θα 

χρειαστεί  να κουβαλήσει  περισσότερα εφόδια για να αναπληρώσει  την απώλεια του ενός. 

Το αίσθημα απομόνωσης, που συχνά νιώθουν οι  αναρριχητές όταν βρίσκονται  περιορισμένοι  

στη σκηνή τους λόγω κακοκαιρίας, μπορεί  να επηρεάσει  την υγεία τους. Οι  περιβαλλοντικές 

επιδράσεις που αντιμετωπίζει  ένας αναρριχητής στο σώμα του, τον οδηγούν να ασχοληθεί  με 

τα συναισθήματά του. Ένα αίσθημα ανεπάρκειας ή απογοήτευση μπορεί  να βασανίζουν ένα 

αναρριχητή που δεν κατάφερε να φτάσει  στην κορυφή λόγω κακών καιρικών συνθηκών, 

τύφλωσης από το χιόνι  ή κρυοπαγημάτων. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΈΝΑ: 

«Καθώς στεκόμουν στην κορυφή του κόσμου με τα πόδια ανοικτά, το ένα στην Κίνα 

και το άλλο στο Νεπάλ, καθάρισα τον πάγο από τη μάσκα μου, γύρισα την πλάτη μου 

στον άνεμο και κοίταξα κάτω αφηρημένα τις απέραντες εκτάσεις του Θιβέτ, μια 

μεγάλη περιοχή καφέ-γκρι γης. Φανταζόμουν αυτή τη στιγμή εδώ και μήνες. Αλλά 

τώρα που βρισκόμουν επιτέλους εκεί, στην κορυφή του όρους Έβερεστ, δεν 

μπορούσα να μαζέψω αρκετή ενέργεια για να νιώσω κάτι. 
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Ήταν νωρίς το απόγευμα της 10ης Μαΐου 1996. Δεν είχα κοιμηθεί κανονικά τις 

τελευταίες 57 ώρες. Το μόνο που είχα καταφέρει να φάω τις τελευταίες τρεις μέρες 

ήταν ένα μπολ σούπα και μια φούχτα Μ&Μ’ς. Εβδομάδες έντονου βήχα με είχαν 

αφήσει με δύο ραγισμένα πλευρά, που έκαναν κάθε αναπνοή φριχτό βασανιστήριο. 

Οκτώ χιλιάδες οκτακόσια σαρανταοκτώ μέτρα ψηλά στην τροπόσφαιρα, υπήρχε τόσο 

λίγο οξυγόνο που οι διανοητικές μου ικανότητες ήταν όμοιες με αυτές ενός 

βραδύνους παιδιού.  

Είχα φτάσει στην κορυφή. Πήρα μερικές φωτογραφίες στα γρήγορα και ξεκίνησα την 

επιστροφή. Το ρολόι μου έδειχνε 1:17 μ.μ. και είχα μείνει για λιγότερο από πέντε 

λεπτά στην κορυφή του κόσμου.» 

- JON KRAKAUER 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Αν είσαστε αναρριχητής πώς θα νιώθατε, όταν θα φτάνατε στην κορυφή του όρους Έβερεστ; 

Πώς θα επηρέαζε την κάθοδό σας το αίσθημα της παραίτησης, όταν θα είχατε κατακτήσει  

την κορυφή; 

Πώς θα επηρέαζαν οι  ακραίες θερμοκρασίες και  η έλλειψη οξυγόνου εσάς και  την αναρρίχησή 

σας; Πώς θα μπορούσατε να ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια για να κατακτήσετε την κορυφή; 

Σε ποιο σημείο θα εγκαταλείπατε το όνειρό σας να φτάσετε στην κορυφή; Θα σταματούσατε 

αν τα πλευρά σας είχαν ραγίσει , όπως του κ. Krakauer; 

Θα συνεχίζατε να ανεβαίνετε προς την κορυφή ακόμη και  αν δεν μπορούσατε να φάτε τα 

ισορροπημένα γεύματα που ξέρατε ότι  χρειάζεται  το σώμα σας; Ναι  ή όχι  και  γιατί ; 

Θα ρισκάρατε τη ζωή σας για να φτάσετε στην κορυφή του όρους Έβερεστ; Ναι  ή όχι  και  

γιατί ; 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΥΟ 

«Καθώς συνέχιζα την κατάβασή μου, τσέκαρα το δείκτη της φιάλης οξυγόνου μου και 

είδα ότι ήταν σχεδόν άδεια. Έπρεπε να κατέβω γρήγορα. Στον επικίνδυνα αραιό 

αέρα, το μυαλό μου δεν μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς το απαιτούμενο οξυγόνο.  

Έρποντας προσεκτικά για 15 λεπτά στην άκρη μιας αβύσσου, βάθους 2500 μέτρων 

βρέθηκα στο διαβόητο «Σκαλοπάτι του Χίλαρι», δέκα μέτρα σχεδόν κάθετου βράχου 

και πάγου. Ένα σχοινί είχε τοποθετηθεί εκεί και καθώς στερέωσα το κλιπ μου και 

ετοιμαζόμουν να καταρριχηθώ, με περίμενε μια ανησυχητική εικόνα. Κάτω από 
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εμένα, τρεις αναρριχητές έρχονταν προς τα πάνω δεμένοι με το ίδιο σχοινί με το 

οποίο ήθελα να κατέβω. Πάνω από 12 άνθρωποι συνωστίζονταν πίσω τους. Αυτό 

σήμαινε ότι δεν είχα άλλη επιλογή από το να βγάλω το κλιπ μου από το σχοινί και να 

κάνω στην άκρη». 

JON KRAKAUER 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ποιες σκέψεις θα περνούσαν από το μυαλό σου, αν παρατηρούσες χαμηλό επίπεδο οξυγόνου 

ενώ κατέβαινες από την κορυφή του όρους Έβερεστ; 

Πώς θα ένιωθες καθώς θα κατηφόριζες την επικίνδυνη πλαγιά, γνωρίζοντας ότι  σου 

τελειώνει  το οξυγόνο; 

Πώς θα ένιωθες γνωρίζοντας ότι  άλλοι  αναρριχητές έχουν πεθάνει  σε αυτό το μονοπάτι ; 

Τι  θα σκεφτόσουν αν έβλεπες άλλους αναρριχητές δεμένους στο σκοινί  που θέλεις να 

χρησιμοποιήσεις; 

Τι  θα έλεγες σε αυτούς τους αναρριχητές που έχουν θέσει  τον ίδιο στόχο με σένα και  που 

πιθανόν δε γνωρίζεις;  

Πώς θα αισθανόσουν αν έβλεπες έναν μοναχικό αναρριχητή να κατεβαίνει  από την κορυφή, 

γνωρίζοντας ότι  υπάρχει  δρόμος μόνο για έναν από σας; 

Περιέγραψε τα συναισθήματα που έχεις καθώς αποδεσμεύεσαι  από το μοναδικό σχοινί , μια 

πραγματική γραμμή ζωής. 

Είναι  απαραίτητο να πάρεις υπερβολικό ρίσκο, όπως η ανάβαση στο Έβερεστ, για να πετύχεις 

στη ζωή; Ναι  ή όχι  και  γιατί ; 
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