Φθινοπωρινή Ιςημερία και Πείραμα του Ερατοςθένη ςτο 2ο ΓΕ.Λ. Σπάρτησ
Με τθν «ευκαιρία» του φαινομζνου τθσ φκινοπωρινισ ιςθμερίασ, μακθτζσ του 2ου Γενικοφ
Λυκείου Σπάρτθσ υπολόγιςαν τθν περιφζρεια τθσ Γθσ, εφαρμόηοντασ τθ μζκοδο του «Πζντακλου»
Ερατοςκζνθ (3οσ αιϊνασ π.Χ.).
Τθν θμζρα τθσ Ιςθμερίασ και τθν ϊρα που μεςουρανοφςε ο ιλιοσ, οι μακθτζσ, με τθν
κακοδιγθςθ των κακθγθτϊν Φυςικϊν Επιςτθμϊν του ςχολείου, ζςτθςαν ςτο προαφλιο μεταλλικζσ
ράβδουσ και μζτρθςαν τα μικθ τουσ και τισ ςκιζσ τουσ. Από το λόγο του μικουσ τθσ κάκε ράβδου προσ
το μικοσ τθσ ςκιάσ τθσ, υπολόγιςαν όπωσ ο Ερατοςκζνθσ, τθν περιφζρεια τθσ Γθσ και μάλιςτα με ςχετικά
μεγάλθ ακρίβεια. Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι ταυτόχρονα εκτελοφςαν το πείραμα μακθτζσ ςε πολυάρικμα
ελλθνικά ςχολεία, αλλά και ςε διάφορεσ χϊρεσ του κόςμου, ςυμμετζχοντασ ςτθ διεκνι δράςθ
«Eratosthenes Experiment».
Τα παιδιά, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του κακθγθτι
Φυςικισ κ. Α. Καναβάρου, είχαν προετοιμαςτεί
κατάλλθλα, ζχοντασ βρει τισ ςυντεταγμζνεσ (γεωγραφικό
μικοσ και πλάτοσ) του ςχολείου, τθν απόςταςι του από
τον Ιςθμερινό, τθν ακριβι ϊρα τθσ μζτρθςθσ, ενϊ
παράλλθλα είχαν ςυηθτιςει διεξοδικά ςτισ τάξεισ τουσ
για τον Ερατοςκζνθ και τθν εποχι του, τθν επιςτθμονικι
του δραςτθριότθτα και τισ πρωτότυπεσ ιδζεσ του. Ζτςι,
ςυμμετείχαν με μεγάλθ προκυμία ςτο πείραμα, όπου όχι
μόνο πιραν μετριςεισ κι ζκαναν υπολογιςμοφσ, αλλά γνϊριςαν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο
κεμελιϊδθ μεγζκθ και ζννοιεσ τθσ Φυςικισ, όπωσ «χρόνοσ», «μικοσ», «ταχφτθτα», «μζτρθςθ»,
«ακρίβεια», «ςφάλμα», «αβεβαιότθτα», «ςθμαντικά ψθφία» κλπ. Υλοποίθςαν ζτςι, υποδειγματικά, τθν
εργαςτθριακι άςκθςθ τθσ τάξθσ τουσ για «τισ μετριςεισ και τθν επεξεργαςία δεδομζνων».
Τουσ μακθτζσ, ςτθ διάρκεια του πειράματοσ βοικθςαν , ο Διευκυντισ του ςχολείου κ. Ι.Κωςτάκθσ και οι
εκπαιδευτικοί Φυςικϊν Επιςτθμϊν Γ. Ανδριοποφλου, Α. Καναβάροσ, Π. Στρίφασ και Ε. Παλοφμπα, ενϊ οι
εφςτοχεσ παρατθριςεισ του φιλόλογου κ. Π. Χριςτάκου, υπογράμμιςαν χαρακτθριςτικά τον διακεματικό
και διαχρονικό χαρακτιρα του πειράματοσ του Ερατοςκζνθ.
Ιςτορικά Στοιχεία
Ο Ερατοςκζνθσ (276 π.Χ. –194 π.Χ.) ςτθ βιβλιοκικθ τθσ Αλεξάνδρειασ τθσ Αιγφπτου όπου εργάηονταν,
διάβαςε πωσ τθν ϊρα που μεςουρανοφςε ο Ήλιοσ κατά το κερινό θλιοςτάςιο, το θλιακό φωσ πζφτοντασ
ςε ζνα πθγάδι ςτθ Συινθ (ςθμερινό Αςςουάν), δεν ςχθμάτιηε καμιά
ςκιά και ο Ήλιοσ κακρεφτίηεται ακριβϊσ ςτον πυκμζνα ενόσ πθγαδιοφ.
Η Συινθ βρίςκεται περίπου 800 Km νοτιότερα από τθν Αλεξάνδρεια. Ο
Ερατοςκζνθσ διερωτικθκε εάν ςυμβαίνει το ίδιο ταυτόχρονα και ςε
μια άλλθ πόλθ π.χ. ςτθν Αλεξάνδρεια, ςτθν οποία όμωσ, παρατιρθςε
ότι τθν ίδια μζρα και ϊρα, οι κατακόρυφοι ςτφλοι είχαν ςκιά.
Οι ακτίνεσ του Ήλιου, φτάνουν ςτθ Γθ ςχεδόν παράλλθλα, λόγω τθσ
μεγάλθσ απόςταςθσ των δφο ουράνιων ςωμάτων. Αν θ Γθ ιταν
επίπεδθ, οι κατακόρυφοι ςτφλοι ςτισ δυο πόλεισ κα ιταν παράλλθλοι και κα ζπρεπε και οι δυο να
ρίχνουν ςκιά. Βαςιςμζνοσ ς’ αυτζσ τισ παρατθριςεισ, ο Ερατοςκζνθσ υποςτιριξε ότι θ επιφάνεια τθσ Γθσ
δεν είναι επίπεδθ, αλλά ςφαιρικι.
Ζτςι, υπολόγιςε τθν περιφζρεια τθσ Γθσ,
α. μετρϊντασ τθν απόςταςθ Συινθσ-Αλεξάνδρειασ (για τθν οποία ςφμφωνα με μαρτυρίεσ, προςζλαβε
βθματιςτζσ) και
β. υπολογίηοντασ γεωμετρικά τθ θ διαφορά των γεωγραφικϊν πλατϊν των δφο πόλεων, θ οποία από το
μικοσ τθσ ςκιάσ ενόσ οβελίςκου υπολογίςτθκε ίςθ περίπου με 7 μοίρεσ.
Ζτςι, υπολόγιςε ότι θ περιφζρεια τθσ Γθσ είναι 40.000 Km, με ςφάλμα 2%, ιδιαίτερα μικρό για μετριςεισ
και υπολογιςμοφσ που ζγιναν πριν 2,5 χιλιετίεσ…

