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Ο ατμοσφαιρικός αέρας "πανταχού παρών και τα πάντα πληρών" είναι τόσο
απαραίτητος στη ζωή μας, όσο τίποτε άλλο. Όλοι οι οργανισμοί για να
διατηρηθούν στη ζωή, χρειάζονται αυτό το αναπνευστικό μείγμα με οξειδωτική
δράση ήπια και σιγανή, εκτός από λίγους μικροοργανισμούς αναερόβιους. Γι`
αυτό και η φύση φρόντισε να το κρατά σε σταθερή σχεδόν αναλογία στην
ατμόσφαιρα, με τρόπο αξιοθαύμαστο. Το οξυγόνο που καταναλώνουν τα ζώα
με την εισπνοή τους, αναπληρώνουν τα φυτά με την εκπνοή τους
(φωτοσύνθεση). Παρόμοιο κύκλο κάνει και το άζωτο στη φύση.

Ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι η πιο άφθονη και η πιο προσιτή πηγή αζώτου και
οξυγόνου. Τις δυο αυτές πολύτιμες για τη βιομηχανία ουσίες παίρνουμε εύκολα
με υγροποίηση και ύστερα απόσταξη του αέρα. Με το άζωτο παρασκευάζουμε
λιπάσματα, εκρηκτικές ύλες κ.λ.π., το οξυγόνο πάλι χρησιμεύει σαν καύσιμο
στους πυραύλους, αεριωθούμενα, κατευθυνόμενα βλήματα κ.λ.π. Πρακτική
εφαρμογή ο αέρας βρίσκει στην καθημερινή ζωή συνήθως ως "πεπιεσμένος"
(φυσητήρες καμινιών, κομπρεσέρ, γεωτρύπανα) ή ως υγρός για την επίτευξη
χαμηλών θερμοκρασιών.






Αερόφωνα ή Πνευστά, είναι τα μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται μέσω της
διέλευσης αέρα από αυτά. Συνήθως από έναν ευθύ ή καμπυλωμένο ηχητικό σωλήνα
και διακρίνονται ανάλογα με το υλικό της κατασκευής τους σε:
Ξύλινα (Π.χ. Φλάουτο, Κλαρινέτο)
Χάλκινα(Π.χ. Τρομπέτα, Σαξόφωνο)
Πληκτροφόρα(Π.χ. Εκκλησιαστικό όργανο)
Πώς γίνεται η διέγερση του αέρα του ηχητικού σωλήνα ενός πνευστού;

Λειτουργία του επιστομίου(χάλκινα):
το ρεύμα του αέρα προερχόμενο από τα χείλη του εκτελεστή δημιουργεί
στροβίλους και έτσι παράγεται μία πολύπλοκη διαταραχή του αέρα που λέγεται
συριγμός. Απ’ όλες αυτές τις συχνότητες που περιέχει ο συριγμός ενισχύονται μόνον
εκείνες οι οποίες συμπίπτουν με τις ιδιοσυχνότητες της αέριας στήλης που
βρίσκεται μέσα στον ηχητικό σωλήνα.
Λειτουργία του περιστομίου (με καλάμι) :
το καλάμι τίθεται σε ταλάντωση ορισμένης ιδιοσυχνότητας ,
με το ρεύμα του αέρα που προέρχεται από το στόμα του εκτελεστή.
Όταν όμως συνδέεται με ηχητικό σωλήνα οι ταλαντώσεις του επηρεάζονται
από τις ταλαντώσεις του αέρα που βρίσκεται μέσα στον σωλήνα και το καλάμι
πάλλεται με την ιδιοσυχνότητα κυρίως της αέριας στήλης. Επίσης σημασία έχει
και η πίεση(μέσω των χειλιών του)που εξασκεί ο εκτελεστής επάνω στο καλάμι:
όταν του εξασκεί μεγάλη πίεση το αναγκάζει να πάλλεται με μεγαλύτερη
συχνότητα πράγμα που σημαίνει ότι όταν ο εκτελεστής παίζει ένα κομμάτι
πρέπει η πίεση των χειλιών του στο καλάμι να ακολουθεί τις συχνότητες του
κομματιού.

Το αναπνευστικό σύστημα είναι το σύστημα οργάνων που χρησιμεύουν στην πρόσληψη του
ατμοσφαιρικού αέρα από το περιβάλλον. Χωρίζεται στην ανώτερη και στην κατώτερη
αναπνευστική οδό. Η ανώτερη αναπνευστική οδός περιλαμβάνει την μύτη, τον φάρυγγα,
τον λάρυγγα, και την τραχεία, ενώ το κατώτερο περιλαμβάνει τους βρόγχους και τους
πνεύμονες. Κατά την λειτουργία της αναπνοής ο αέρας εισέρχεται από την ρινική κοιλότητα
αλλά και από την στοματική και καταλήγει στον φάρυγγα που βρίσκεται πίσω από την στοματική
κοιλότητα. Ο φάρυγγας εξυπηρετεί και την κατάποση της τροφής. Μετά τον φάρυγγα ο
εισπνεόμενος αέρας καταλήγει στον λάρυγγα ο οποίος είναι απομονωμένος από την πεπτική
αλυσίδα. Στην συνέχεια ακολουθεί η τραχεία για να καταλήξει ο εισπνεόμενος αέρας στους
βρόγχους και στις κυψελίδες του πνεύμονα και από 'κει μέσω του καρδιαγγειακού συστήματος το
οξυγόνο μεταφέρεται σε όλους τους ιστούς του οργανισμού.

Ο ανεμοστρόβιλος ή επίσημα αεροδίνη, είναι ένα μικρής
έκτασης μετεωρολογικό φαινόμενο μικρής χρονικής διάρκειας. Όπως εξηγεί και το
όνομά του πρόκειται για κατακόρυφο ή κεκλιμένο στροβιλισμό του αέρα που διαρκεί
από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι λίγα λεπτά της ώρας. Στο βόρειο ημισφαίριο συνήθως
η φορά του ανεμοστρόβιλου είναι δεξιόστροφη, σε αντίθεση με το νότιο
ημισφαίριο όπου η φορά είναι αριστερόστροφη. Το φαινόμενο αυτό προκαλείται λόγω
του ιξώδους του αέρα, ιδιαίτερα όταν θερμές μάζες του υψώνονται με ταχύτητα που
υπερβαίνουν κάποιο σχετικό "κρίσιμο όριο", ή όταν συναντούνται αντίθετα ρεύματα
αέρος. Μπορεί επίσης να δημιουργηθεί σε κάποιο αιφνίδιο εμπόδιο κινούμενης μάζας
αέρος, όπως συμβαίνει κυρίως σε κορυφές βουνών. Τυχόν συνδυασμός δύο
παραπάνω παραγόντων αυξάνει πολύ την ένταση του φαινομένου. Ο ανεμοστρόβιλος
κάνει εμφανή τη παρουσία του από τη σκόνη (κονιορτό) που παρασύρεται κατά την
ανοδική φορά του.

Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την
εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται « ήπια
μορφή ενέργειας" και περιλαμβάνεται στις "καθαρές" πηγές, όπως συνηθίζονται
να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Η
αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία (πανιά)
των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολύ αργότερα οι ανεμόμυλοι στην ξηρά.
Ονομάζεται αιολική γιατί στην ελληνική μυθολογία ο Αίολος που ήταν ο θεός του
ανέμου. Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα
της ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν.
Η σημερινή τεχνολογία βασίζεται σε ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα 2 ή 3
πτερυγίων, με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200 – 400kW. Η εγκατάσταση κάθε
ανεμογεννήτριας διαρκεί 1-3 μέρες.

Οι ανεμογεννήτριες μπορεί να προκαλέσουν
τραυματισμούς ή θανατώσεις πουλιών, κυρίως
αποδημητικών γιατί τα ενδημικά «συνηθίζουν» την
παρουσία των μηχανών και τις αποφεύγουν. Η
Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή και
τεράστιο πλήθος νησιών. Ως εκ τούτου, οι ισχυροί
άνεμοι που πνέουν κυρίως στις νησιωτικές και
παράλιες περιοχές προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία
στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη χώρα. Το
εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό εκτιμάται ότι
αντιπροσωπεύει το 13,6% του συνόλου των
ηλεκτρικών αναγκών της χώρας.

Το kitesurf προέρχεται από το συνδυασμό πολλών άλλων αθλημάτων (windsurfing, waterski,
wakeboard, paragliding) και από μια άποψη θα μπορούσε να θεωρηθεί η φυσική εξέλιξη του
windsurfing, αφού η χρήση ελαφρύτερου εξοπλισμού προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στον
αναβάτη. Ο αναβάτης χρησιμοποιεί ένα μικρό σκάφος, το οποίο οδηγεί ενώ κρατά τη μάτσα, που
τον συνδέει με μακριά σχοινιά με τον αετό. Το βασικό χαρακτηριστικό, που διακρίνει το kitesurf,
είναι η δύναμη της άντωσης, η τρίτη δηλαδή δύναμη με την οποία ο αναβάτης μπορεί να
χρησιμοποιήσει την έλξη του αετού προς τα επάνω, για να πραγματοποιήσει πολύ ψηλά άλματα
και, κατά συνέπεια, εντυπωσιακότατους ελιγμούς. Με αυτή τη δύναμη ο αναβάτης χρησιμοποιεί
μεν τη δύναμη της έλξης είτε του σκάφους είτε του πανιού, με τα οποία, όμως, αποτελεί ένα
ενιαίο σύνολο και έχει περιορισμένες δυνατότητες αλμάτων, αφού η έλξη αυτή δεν τον ωθεί προς
τα πάνω και, άρα, δεν έχει τα προτερήματα, που του προσφέρουν τα μακριά σχοινιά (20 – 30μ)
του αετού σε συνδυασμό με τη δύναμη της άντωσης.

Η Αεροδυναμική είναι ιδιαίτερος κλάδος της Μηχανικής των ρευστών και ειδικότερα
της Δυναμικής.Ο επιστημονικός κλάδος αυτός έχει ως αντικείμενο έρευνας και
μελέτης τους νόμους που διέπουν τη ροή του αέρα ή άλλων αερίων γύρω από
διάφορα σώματα που έχουν ειδική μορφή με περιορισμένη τη μία από τις τρεις
διαστάσεις τους κατά κατεύθυνση κίνησης, καθώς και τη κίνηση αυτών μέσα στον
αέρα. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι ή έρευνα των δυνάμεων που ασκούνται έτσι
ώστε να είναι αφενός προβλέψιμη η κίνησή τους αφετέρου η καλλίτερη σχεδίαση και
βελτιστοποίηση των μεγεθών τους προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η δε βελτιστοποίηση
αυτή μπορεί να σχετίζεται είτε με την επίτευξη μείωσης της αντίστασης στη κίνηση του
σώματος, είτε με την επίτευξη μέγιστης άντωσης με ελάχιστη οπισθέλκουσα δύναμη.

Η αεροδυναμική είναι και ένα χαρακτηριστικό των αυτοκινήτων. Παρόλα αυτά το
καλό και όμορφο σχήμα των supercars δεν είναι δείγμα της αεροδυναμικής καθώς
επηρεάζεται και από το σχήμα των ελαστικών. Μερικά παραδείγματα πολύ καλής
αεροδυναμικής απόδοσης είναι η Mercedes-Benz E-Class Coupe (cd=0.24), το Toyota
Prius (cd=0.25), το Nissan GT-R (cd=0.26), η Bmw 320d efficient dynamics
(cd=0.26)
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Ιστορία και εξέλιξη
 Πριν 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, θερμοκρασίες 500.000 βαθμών Κελσίου έφεραν ένα

κύμα πυρηνικών εκρήξεων, δημιουργώντας όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη
γέννηση του Ήλιου. Οι εκρήξεις και η ασύλληπτη θερμότητα έγιναν αιτία να ξεσπάσουν
μανιασμένες θύελλες, που επηρέασαν κι ένα νεφέλωμα σε αστρικά κοντινή απόσταση.
Ένα αστέρι σε αεριώδη κατάσταση άρχισε να γεννιέται, καθώς η περιστροφική κίνηση
αύξησε την έλξη κι έκανε την αστρική σκόνη να μαζεύεται σαν μια μπάλα από αέρα. Οι
τριβές των μορίων κι η αδιάκοπη κίνησή τους δημιούργησαν θερμότητα και φως. Η
αέρινη μπάλα άρχισε να παράγει δικό της φως. Η θερμοκρασία στα εξωτερικά της μέρη
έπιασε τους 7.000 βαθμούς, ενώ στο κέντρο της ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη. Η τόση
θερμότητα εξουδετέρωνε πολλή από τη δύναμη της έλξης. Τα ελαφρότερα μόρια
απελευθερώθηκαν και χάθηκαν στο Διάστημα.


Τα πιο βαριά έρρευσαν προς το κέντρο, ενώ τα λιγότερο πυκνά υλικά έμειναν στην
επιφάνεια. Το σταμάτημα του μαζέματος έφερε και το τέλος της παραγωγής θερμότητας
στην εξωτερική επιφάνεια. Με το πέρασμα του χρόνου, όση υπήρχε εκεί, άρχισε να
χάνεται. Δημιουργήθηκε έτσι η Γη.

Διαίρεση του χρόνου


Η μεγαλύτερη μονάδα του γεωλογικού χρόνου είναι ο Μεγααιώνας ο οποίος
διαιρείται διαδοχικά σε Αιώνες, Περιόδους, Εποχές και Χρόνους. Υπάρχουν
τέσσερις μεγααιώνες:
I. Αδαίος
II. Αρχαιοζωικός
III.Προτεροζωικός
IV. Φανεροζωικός

Το εσωτερικό της Γης
είναι διαχωρισμένο σε
ένα πυριτικό εξωτερικό
φλοιό, ο οποίος είναι
συμπαγής, έναν
ημίρρευστο μανδύα,
έναν ρευστό εξωτερικό
καθώς και έναν στερεό
εσωτερικό πυρήνα. Ο
ρευστός εξωτερικός
πυρήνας δημιουργεί ένα
ασθενές μαγνητικό
πεδίο λόγω της θερμικής
μεταφοράς του
ηλεκτρικά αγώγιμου
υλικού του. Νέο υλικό
αναβλύζει συνεχώς στην
επιφάνεια της Γης από
το εσωτερικό, με την
βοήθεια
των ηφαιστείων και των
ρωγμών στις
μεσοωκεάνειες ράχες.

Δομή και Σύσταση

Συνολικά, η σύσταση της Γης κατά μάζα είναι:
I.33,1% Σίδηρος
II.27,2% Οξυγόνο
III.17,2% Πυρίτιο
IV.15,9% Μαγνήσιο
V.1,6% Νικέλιο
VI.1,6% Ασβέστιο
VII.1,5% Αργίλιο
VIII.0,7% Θείο
IX.0,25% Νάτριο
X.0,071% Τιτάνιο
XI.0,019% Κάλιο
XII.0,86% Άλλα στοιχεία

Οι τεκτονικές
πλάκες είναι τα
κομμάτια από τα οποία
αποτελείται ο στερεός
μη ενιαίος φλοιός
κάποιου πλανήτη.
Τεκτονικές πλάκες
συναντούμε στην Γη και
στον Άρη.
Τα όρια τους
διακρίνονται σε:
Α. Συγκλίνοντα
Β. Αποκλίνοντα
Γ. Πλευρικώς
ολισθαίνοντα

Οι τεκτονικές πλάκες

Γη και άνθρωπος


Στις μέρες μας ο πλανήτης μας, η Γη μας, έχει φτάσει στα όριά του από την
καταστροφή που έχει επιφέρει επάνω του η ασυλλόγιστη δράση του ανθρώπου.

 Καλλιεργήσιμη γη: 10%
 Μόνιμες σοδιές: 1%
 Μόνιμα βοσκοτόπια: 26%
 Δάσικές περιοχές: 32%
 Αστικές περιοχές: 1,5%
 Άλλα: 30%

«Μόνο αν κάποιος αγαπά τη γη αυτή με
ακατανίκητο πάθος, μόνο τότε μπορεί να
γλυτώσει από τη θλίψη του. Ένας
πολεμιστής είναι πάντα χαρούμενος γιατί η
αγάπη του είναι αμετάβλητη κι η
αγαπημένη του, η γη, τον αγκαλιάζει και του
προσφέρει ασύλληπτα δώρα. Η θλίψη
ανήκει μόνο σ’ αυτούς που μισούν το
πράγμα αυτό που δίνει καταφύγιο στην
ύπαρξή τους».
---- Κάρλος Καστανέντα, Ιστορίες ∆ύναμης

Η ρύπανση του εδάφους
αφορά στη συγκέντρωση
σ’ αυτό ρυπογόνων
ουσιών σε ποσότητες
που αλλοιώνουν τη
σύσταση του και
συνεπώς προκαλούν
βλάβες στους
οργανισμούς και
διαταραχές στα
οικοσυστήματα. Η
ρύπανση του εδάφους
προέρχεται κυρίως από
τα λιπάσματα και
τα φυτοφάρμακα, από
τα στερεά
απόβλητα, τα βιομηχανι
κά απόβλητα και τα
ραδιενεργά
κατάλοιπα καθώς και
από την όξινη βροχή.

Ρύπανση του εδάφους

Η πραγματική αιτία των
σεισμών που γεννώνται
στο φλοιό της Γης
δηλώθηκε σωστά το
1760 από το Τζον
Μίτσελ, ο οποίος έγραψε
πως οι σεισμοί και τα
κύματα ενέργειας που
δημιουργούν
προκαλούνται από
"μάζες πετρωμάτων που
μετατοπίζονται, μίλια
κάτω από την
επιφάνεια".
Τρείς μεγάλες
κατηγορίες σεισμών:
Α. Εγκατακρημσιγενείς
Β. Ηφαιστιογενείς
Γ. Τεκτογενείς

Σεισμοί

Ηφαίστεια
 Ηφαίστειο είναι η ανοιχτή δίοδος από το εσωτερικό της Γης που επιτρέπει την εκροή ή

έκρηξη ρευστών πετρωμάτων και αερίων από το εσωτερικό στην επιφάνεια του
στερεού φλοιoύ με την μορφή λάβας. Τα ηφαίστεια πάνω στη γη βρίσκονται συνήθως
εκεί όπου δύο ή τρεις τεκτονικές πλάκες συγκρούονται ή απομακρύνονται. Αντιθέτως,
ηφαίστεια δεν δημιουργούνται εκεί όπου δύο τεκτονικές πλάκες κινούνται πλευρικά η
μία ως προς την άλλη. Ηφαίστεια μπορούν, επίσης, να σχηματισθούν όπου
υπάρχει διάταση του γήινου φλοιού ή όπου ο φλοιός είναι πολύ λεπτός. Τέλος, τα
ηφαίστεια προκαλούνται πάνω από σημεία στα οποία ο μανδύας της Γης έχει ανοδικά
ρεύματα, τα αποκαλούμενα «θερμά σημεία» που μπορεί να βρίσκονται μακριά από τα
όρια των τεκτονικών πλακών. Τέτοια ηφαίστεια βρίσκονται και σε άλλους πλανήτες ή
μεγάλους δορυφόρους στο Ηλιακό Σύστημα. Η δράση του ηφαιστείου διακρίνεται σε
τέσσερις φάσεις:
I. Ηρεμία
II. Ατμιδική
III. Μέτρια
IV. Εκρηκτική δράση
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ΟΜΑΔΑ ΝΕΡΟΥ
ΠΕΠΠΑ ΑΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΦΙΣΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΝΕΡΟΥ
 ΒΡΟΧΗ
 ΠΟΤΑΜΙΑ
 ΛΙΜΝΕΣ
 ΠΑΓΟΙ

ΒΡΟΧΗ
Τι είναι;
 Η βροχή ή βροχόπτωση ή υδατόπτωση ανήκει στα
διάφορα φαινόμενα του υετού του οποίου μερικά είδη
είναι το χιονόνερο , χιόνι και χαλάζι

Πώς γεννιέται;
Η βροχή μπορεί να προκύψει με….
 Την ψύξη του αέρα , δηλαδή να ελαττωθεί η θερμοκρασία του
ώστε να μειωθεί η ικανότητα του να συγκρατεί τους υδρατμούς
σε αέρια μορφή
 Με την αύξηση ατμοσφαιρικής πίεσης ώστε να ελαττωθεί η
ικανότητα του να συγκρατεί τους υδρατμούς
 Και με την αύξηση της συγκέντρωσης της υγρασίας ώστε να
υπερβεί την ικανότητα συγκράτησης της για την συγκεκριμένη
θερμοκρασία και πίεση
 Σε μερικές περιπτώσεις οι σταγόνες τις βροχής εξατμίζονται
πριν φτάσουν στην επιφάνεια
 Τέλος τα σταγονίδια του νερού συνενώνονται σε μεγαλύτερα
μέσω της σύγκρουσης μεταξύ του μέσα στα σύννεφα

Σε τι χρησιμεύει;





υδροηλεκτρική ενέργεια
για άρδευση , ύδρευση
καθημερινές του ανάγκες του ανθρώπου
Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η ζωή στην γη
εξελίχθηκε από μία <<δεξαμενή>> νερού πλούσια σε
θρεπτικά συστατικά
 Παλιά όταν το όζον δεν υπήρχε στην γη την
προστάτευε το νερό από τις υπεριώδεις ακτίνες του
ηλίου
 Τέλος στην γεωργία και την κτηνοτροφία

Ποτάμια
 Τι είναι;
Ο ποταμός είναι υδατικό ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια σχετική
συνέχεια και σταθερότητα.

Πώς γεννιέται;
 Το σημείο όπου γεννιέται, ονομάζεται πηγή.
 Μπορεί να προέρχεται από (λίμνη, φρέαρ ή από την
ένωση κάποιων χείμαρρων).
 Όλοι σχεδόν οι ποταμοί ξεκινούν από την αρχαιότητα.

Σε τι χρησιμεύει;
 Τα νερά των ποταμών ο άνθρωπος τα αξιοποιεί προς
όφελός του. Όπως π.χ. είναι η ύδρευση των
κατοικημένων περιοχών.
 Παλαιότερα χρησιμοποιούσαν τη δύναμη της ροής του
κατασκευάζοντας νερόμυλους. Πολλοί μεγάλοι
ποταμοί αποτελούν από τα αρχαία χρόνια υδάτινες
οδούς για την μετακίνηση ανθρώπων, εμπορευμάτων
και ιδεών.

Λίμνες
 Τι είναι;
Ως λίμνη νοείται ο υγροβιότοπος που
αποτελείται από μάζες νερού, γλυκού ή
αλμυρού, αλλά και γενικότερα μάζες
υγρού (πχ. μεθάνιο), συγκεντρωμένες
σε κοιλότητες της επιφάνειας της γης,
φαινομενικά στάσιμες και χωρίς άμεση
επικοινωνία με τη θάλασσα

Σε τι χρησιμεύει;






αναπτύσσεται η αλιεία
τα νερά τους χρησιμεύουν σαν πόσιμα
για άρδευση
πλωτοί δρόμοι συγκοινωνίας
εξαγωγή χρήσιμων ορυκτών κλπ σχετικά μικρά σε
σχέση με των Ωκεανών και των Θαλασσών

Πάγος
 Τι είναι;
Πάγος ονομάζεται το δια ψύξης στερεάς
κατάστασης νερό, είναι δηλαδή η στερεά
κατάσταση στην οποία μετατρέπεται το νερό όταν
βρεθεί σε θερμοκρασία 0 °C

Σε τι χρησιμεύει;
Στην διατήρηση..
 Τροφίμων
 Αλιευμάτων
 στη βιομηχανία χρωμάτων
 Στην ιατρική
 Στη ζυθοποιία
 Σε εργοστάσια παραφίνης

Αρκτικό παγόβουνο

Ανταρκτικό
παγόβουνο

Ποταμός Νέδα

Ποταμός Νείλος

Ποταμός Νείλος

Ποταμός Μισισιπής

Ηφαιστειακή λίμνη

Τεκτονική λίμνη

Λίμνη ‐λείψανα

Καρστική λίμνη

Παγετωνική λίμνη

H ΦΩTIA συνοδεύει τον άνθρωπο από την αρχή της ύπαρξής του ‐ η
φωτιά που εκδηλώνεται «ελεύθερα» στη φύση, σαν αποτέλεσμα της
πτώσης ενός κεραυνού στο εύφλεκτο υλικό ενός δάσους, της τυχαίας
αυτοανάφλεξης δύο ξερόκλαδων που η πνοή του ανέμου τα κινεί κάνοντάς
τα να τρίβονται μεταξύ τους. Τα πρώτα χρόνια οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς
να ανάψουν φωτιά. Την έπαιρναν απ΄ όπου την έβρισκαν μέσα στη φύση
ακριβώς όπως ψάχνουμε κάτι σπάνιο και πολύτιμο. Όταν λοιπόν την
έβρισκαν φρόντιζαν να τη διατηρούν σαν θησαυρό γιατί αν έσβηνε δεν
μπορούσαν εύκολα να την εξασφαλίσουν. Ασφαλώς η πρώτη γνωριμία με
τη φωτιά θα έγινε από κεραυνό ή από κάποιο ηφαίστειο.. Φαίνεται πως
κάποτε κάποιος την πλησίασε δειλά και σιγά‐σιγά ανακάλυψε τη
χρησιμότητά της. Τη χρησιμοποίησε για να ζεσταθεί, για να φωτίσει τις
σκοτεινές νύχτες και για να ψήσει το φαγητό του. Δεν μπορούμε να
ξέρουμε πότε και πως ακριβώς έγινε αυτό. Το πιθανότερο είναι πως έγινε
σε πολλά μέρη του κόσμου τα οποία κατοικούνταν από ανθρώπους. Οι
πρώτοι άνθρωποι που τόλμησαν να την πλησιάσουν και που κατάφεραν να
δαμάσουν αυτή την άγρια δύναμη σίγουρα είχαν κάποια ανάπτυξη μυαλού
και αναμφισβήτητη τόλμη.

Τέλος ανακαλύφθηκαν οι σημερινοί αναπτήρες με βενζίνη και αέριο, που
χρησιμοποιούνται διαδεδομένα σήμερα. Βάση τους είναι πάντα το ατσάλι, η
στουρναρόπετρα κι η εύφλεκτη ύλη.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι εκμετάλλευσης της δύναμης της φωτιάς και οι
εφαρμογές της στις διάφορες τέχνες που εξασκεί ο άνθρωπος είναι
άπειρες.
Αναμφισβήτητα θα ανακαλυφθούν ακόμη περισσότερες, ποτέ όμως δεν θα
πάψει η φωτιά να εμπνέει τον άνθρωπο, να τον ξεκουράζει και να τον
ταξιδεύει και ποτέ δεν θα χάσει τη μαγεία της. Το ίδιο και άλλες μικρές
χαρές της καθημερινότητας.

Οι άνθρωποι σήμερα μεταχειρίζονται την
ίδια πανάρχαια μέθοδο με αυτή των πρώτων ανθρώπων. Τότε έτριβαν ένα
κομμάτι ξύλο μ' ένα άλλο ενώ σήμερα τρίβουμε ένα σπίρτο πάνω στο
κουτί. Η διαφορά είναι πως σήμερα απαιτείται ένα δευτερόλεπτο ενώ τότε
το άναμμα της φωτιάς ήταν ζήτημα μερικών λεπτών της ώρας και
απαιτούσε επιδεξιότητα.
Πριν από τα σπίρτα οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν έναν άλλο τρόπο για να
ανάψουν φωτιά. Φύλαγαν στην τσέπη τους μια σακουλίτσα που είχε μέσα
τρία πράγματα: ένα κομματάκι ατσάλι που το ονόμαζαν πυροβόλο ή
πριόβολο, μια μικρή στουρναρόπετρα ή τσακμακόπετρα και ένα μικρό
μαλακό πράγμα που έμοιαζε με σφουγγαράκι, την ίσκα, το κατεργασμένο
πράσινο επίφυτο που ονομάζεται και λείχηνα ή πολύπορο στη φυτολογία.
Στο αριστερό χέρι κρατούσαν την τσακμακόπετρα μ' ένα κομμάτι στεγνή
ίσκα στο πάνω μέρος και με το δεξί χτυπούσαν τον ατσάλινο πριόβολο
πάνω στην τσακμακόπετρα. Έτσι παράγονταν μικρές σπίθες. Αργότερα η
ίσκα, επειδή ήταν δυσεύρετη, αντικαταστάθηκε με ένα ειδικό εύφλεκτο
φυτίλι.

Κίνδυνοι για τους ανθρώπους: Α. Από την ίδια την πυρκαγιά Πρόκειται
για την έκθεση του ατόμου στις φλόγες και στα θερμά προϊόντα της
καύσης. Ο κίνδυνος αυτός μηδενίζεται με την απομάκρυνση από την
πυρκαγιά σε σημαντική απόσταση. Β. Από τους καπνούς και τα τοξικά
αέρια της καύσης Ο κίνδυνος αυτός εκτείνεται σε μεγάλες αποστάσεις από
την περιοχή της πυρκαγιάς και προέρχεται από τον καπνό και τα τοξικά
αέρια της καύσης . Τα ¾ των θυμάτων των πυρκαγιών προέρχονται από τα
τοξικά αέρια και τον καπνό και το ¼ από εγκαύματα. Κίνδυνοι πυρκαγιάς
Κίνδυνοι για τις εγκαταστάσεις: Οι κίνδυνοι για τις εγκαταστάσεις
προέρχονται κυρίως από τις υψηλές θερμοκρασίες και τις φλόγες. Κίνδυνοι
για το περιβάλλον: Οι κίνδυνοι για το περιβάλλον μπορούν να προέλθουν
από τις υψηλές θερμοκρασίες και τις φλόγες
Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Οι κίνδυνοι για το περιβάλλον μπορούν να
προέλθουν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τις φλόγες (π.χ. επέκταση της
πυρκαγιάς σε δασική περιοχή) αλλά και από τα αέρια που παράγονται από
την καύση (π.χ. σε κάποιες περιπτώσεις παράγονται διοξίνες και άλλα
τοξικά αέρια που επιδρούν στο οικοσύστημα).

• Υπολείμματα καπνίσματος.
• Φλόγες.
• Θερμές επιφάνειες.
• Ηλεκτρισμός.
• Φυσικές αιτίες. Λιγότερο από 1% των πυρκαγιών οφείλεται σε φυσικά
αίτια. Το 99% αποδίδεται στον ανθρώπινο παράγοντα.

