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Ο ΒΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΣΙΑ  

  

Τνπ κηθξνύ βνξηά παξάγγεηια, λα’λαη θαιό παηδάθη 

Με κνπ ρηππάεη πνξηόθπιια θαη ην παξαζπξάθη 

           Οδπζζέαο Διύηεο 

 

COLOURS OF THE WIND from the Disney film, Pocahontas 

 

You can own the Earth and still 

All you’ll own is Earth until 

You can paint with all the colors of the wind 

 

 

Ο ΜΙΚΡΟ ΝΑΤΣΙΛΟ 

  

Όηη κπόξεζα λ΄ απνρηήζσ κηα δσή από πξάμεηο νξαηέο γηα όινπο, επνκέλσο λα θεξδίζσ ηελ ίδηα 

κνπ δηαθάλεηα, ην ρξσζηώ ζ΄ έλα είδνο εηδηθνύ ζάξξνπο πνπ κνπ δσθελ ε Πνίεζε: λα γίλνκαη 

άλεκνο γηα ην ραξηαεηό θαη ραξηαεηόο γηα ηνλ άλεκν, αθόκε θαη όηαλ ν νπξαλόο δελ ππάξρεη. 

           Οδπζζέαο Διύηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BLOWIN’ IN THE WIND  

  

How many roads must a man can walk down 

Before you call him a man? 

Yes, ‘n’ how many seas must a white dove sail 

Before she sleeps in the sand? 

Yes, ‘n’ how many times must the cannon balls fly 

Before they’re forever banned? 

The answer, my friend, is blowin’ in the wind, 

The answer is blowin’  in the wind. 

            Bob Dylan 

 

 

 

 
ΑΝΑΦΟΡΔ 

       http:// www.el.wikipedia.com 

   http:// www.hydramysoul.blogspot.com 

       http:// www.egpaid.blogspot.com 

       http://pofs.gr 

       http:// www.ieraodo.blogspot.com 

       http://antirisis.wordpress.com 

    http://bloglines.gr  

    http://enaasteri.blogspot.com      

          Επίβιεςε: Δξ. Τξακπίδνπ Γεσξγία 

 

 

DUST IN THE WIND  

 

I close my eyes  

Only for a moment and the moment’s gone 

All my dreams 

Flash before my eyes of curiosity 

Dust in the wind 

All they are is dust in the wind 

         Scorpions 

Ο ΑΝΔΜΟ ΚΑΙ Η ΑΝΟΙΞΗ                                                                                                

 

Ο άλεκνο ξέεη κέζα ζηελ θαξδηά καο                                                                                                                    

Σαλ νπξαλόο πνπ έραζε ην δξόκν 

Δέληξα πξνζπαζνύλ λα ηνπ δέζνπλ ηα ρέξηα 

Άιια κάηαηα θνπηάδνπλ 

  

Ο άλεκνο αλάπλεε κέζα ζηελ θαξδηά καο 

Σαλ ζηξαηόο πνπ νξκάεη ζηνλ αγώλα 

Τνλ θαισζνξίδεη ε άλνημε ζηελ θνηιάδα 

Τνλ ραηξεηάλε η΄ αξώκαηα ηεο γεο. 

         Γηώξγνο αξαληάξεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΔΜΟΙ ΣΑ ΓΔΙΛΙΝΑ ΠΡΟΑΣΙΑ   

  

Είλαη κεγάινο απηόο ν άλεκνο 

είλαη ραξνύκελνο. Άθνπζε πσο ζθπξίδεη 

αλάκεζα ζηνπο θαπλνδόρνπο θαη ζηηο ραξακάδεο ηεο ζησπήο ζνπ. 

  

Χξεηάδεηαη κηα πην γεξή θσλή λα ηνλ απνζηνκώζεη 

ρξεηάδνληαη ρηιηάδεο ζάιπηγγεο καδί 

ρηιηάδεο ζηόκαηα καδί γηα λα ηνλ πνύλε απηόλ ηνλ άλεκν. 

          Γηάλλεο Ρίηζνο 

 

ΚΙ ΑΝ Ο ΑΓΔΡΑ ΦΤΑ   

 

Κη αλ ν αγέξαο θπζά, δε καο δξνζίδεη 

θη ν ίζθηνο κέλεη ζηελόο θάησ από ηα θππαξίζζηα 

θη όιν ηξηγύξσ αλεθόξη ζηα βνπλά. 

          Γηώξγνο εθέξεο 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπνθόξ Υαξαθηεξηζκόο αλέκνπ Υαξαθηεξηζκόο ζάιαζζαο Φαηλόκελα ζηελ μεξά Φαηλόκελα ζηε ζάιαζζα 

 

0 

 

Άπλνηα (λελεκία) 

 

Γαιήληα 

Γελ θπζά άλεκνο, ν θαπλόο πςώλεηαη θαηαθόξπθα. Δπίπεδε θαηνπηξηθή επηθάλεηα (θνηλώο «ζάιαζζα ιάδη»). 

1 ρεδόλ άπλνηα/ 

Τπνπλέσλ (ειαθξύ 

αεξάθη) 

 

Ρπηηδνύκελε 

Ο άλεκνο κεηαθηλεί ηνλ θαπλό, όρη όκσο ηνλ αλεκνδείθηε. Σν λεξό θάλεη κηθξέο «ξπηίδεο». 

2 Πνιύ αζζελήο (ειαθξά 

αύξα) 

Ήξεκε Ο άλεκνο γίλεηαη αηζζεηόο ζην δέξκα, ηα θύιια θηλνύληαη. Μηθξά θπκαηάθηα πνπ δελ «ζπάλε». Οη θνξπθέο ηνπο έρνπλ παιώδε 

κνξθή θαη πνηέ αθξό. 

3 Αζζελήο 

(γιπθηά αύξα) 

Λίγν ηαξαγκέλε Φύιια θαη κηθξά θιαξηά θηλνύληαη δηαξθώο. Σα κηθξά θύκαηα αξρίδνπλ λα ζπάλε θαη εκθαλίδεηαη ιίγνο αθξόο 

(«πξνβαηάθηα»). 

4 ρεδόλ κέηξηνο 

(κέηξηα αύξα) 

Λίγν ηαξαγκέλε σο 

ηαξαγκέλε (κέηξηα) 

Ο άλεκνο ζεθώλεη ζθόλε θαη πεζκέλα ραξηηά. Σα θιαδηά 

αξρίδνπλ λα θηλνύληαη. 

Μέηξηα θύκαηα, εκθαλίδεηαη αθξόο θαη ζηαγνλίδηα λεξνύ (πίηπινο). 

5 Μέηξηνο Σαξαγκέλε Μηθξά δέληξα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη.  Μεγαιύηεξα θύκαηα (ύςνπο 1,2 - 2,5 m) εκθαλίδνληαη αθξώδεηο 

θνξπθέο παληνύ. 

 

6 

 

Ιζρπξόο 

 

Κπκαηώδεο 

Μεγάια θιαδηά θηλνύληαη θαη ν αέξαο ζθπξίδεη. Η ρξήζε 

ηεο νκπξέιαο γίλεηαη δύζθνιε. 

Μεγάια θύκαηα (ύςνπο 2 – 4 m) κε επηκήθεηο αθξώδεηο θνξπθέο θαη 

έληνλν πίηπιν. 

7 θνδξόο/ ρεδόλ 

Θπειιώδεο 

(Near gale) 

Κπκαηώδεο έσο πνιύ 

θπκαηώδεο 

Σα δέληξα θηλνύληαη νιόθιεξα θαη ην πεξπάηεκα ελάληηα 

ζηνλ άλεκν γίλεηαη δύζθνιν. 

Η ζάιαζζα νγθνύηαη (θνπζθώλεη) θαη ιεπθόο αθξόο από θύκαηα 

(ύςνπο 3 – 5 m) πνπ ζπάδνπλ αξρίδεη λα παξαζύξεηαη θαη λα 

ζρεκαηίδνληαη ξαβδώζεηο θαηά ηελ δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ. 

8 Θπειιώδεο 

(Gale) 

Πνιύ θπκαηώδεο έσο 

ηξηθπκηώδεο 

Μεγάια δέληξα θηλνύληαη νιόθιεξα θαη κηθξά θιαδηά 

ζπάλε. Η νδήγεζε γίλεηαη δύζθνιε θαη ην πεξπάηεκα 

ελάληηα ζηνλ άλεκν εμαηξεηηθά δύζθνιν. 

Η ζάιαζζα αξρίδεη λα θνπξηνπληάδεη. ρεηηθά πςειά θύκαηα (4 – 6 

m) κε πξνεμέρνπζεο θνξπθέο αξρίδνπλ λα ζπάλε. ρεκαηίδνληαη 

έληνλεο ισξίδεο αθξνύ θαηά ηελ δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ. Μεγάιεο 

πνζόηεηεο αησξνύκελνπ αθξνύ. 
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Πνιύ Θπειιώδεο 

(Strong Gale) 

 

Σξηθπκηώδεο 

Μεγάια θιαδηά ζπάλε, κηθξέο δεκηέο ζε θακηλάδεο θαη 

ζθεπέο. Πξνζσξηλή ζήκαλζε θαη νδνθξάγκαηα 

παξαζύξνληαη. Γύζθνιε ε όξζηα ζηάζε. 

Τςειά θύκαηα (6 – 9 m) κε ππθλέο ξαβδώζεηο αθξνύ θαηά ηελ 

δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ. Οη θνξπθέο ησλ θπκάησλ αξρίδνπλ λα 

γέξλνπλ, λα πέθηνπλ θαη λα θπιίνληαη. Ο αθξόο είλαη δπλαηόλ λα 

επεξεάδεη ηελ νξαηόηεηα. 
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Θύειια 

(Storm) 

 

Πνιύ ηξηθπκηώδεο 

πάληα παξαηεξείηαη ζην εζσηεξηθό ηεο μεξάο. Γέληξα 

ζπάδνπλ ή μεξηδώλνληαη. Πνιιά θεξακίδηα απνζπώληαη 

από ηηο ζθεπέο, αξθεηέο δεκηέο ζην εμσηεξηθό ησλ θηηξίσλ. 

Πνιύ πςειά θύκαηα (8 – 12,5 m) θύκαηα κε καθξηέο ινθώδεηο ξάρεο. 

Σν ζπάζηκν θαη θύιηζκα ησλ θνξπθώλ ησλ θπκάησλ γίλεηαη έληνλν 

θαη βίαην. Η ζάιαζζα εκθαλίδεη κεγάια ιεπθά κπαιώκαηα θαη ε 

ζπλνιηθή ηεο εκθάληζε αξρίδεη λα αζπξίδεη. Η νξαηόηεηα κεηώλεηαη. 
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Βίαηε/θνδξή Θύειια 

(violent Storm) 

 

Δμαηξεηηθά ηξηθπκηώδεο 

(ή Άγξηα) 

Πνιύ ζπάληα παξαηεξείηαη ζην εζσηεξηθό ηεο μεξάο. 

Πνιιέο ζηέγεο πθίζηαληαη κεγάιε δεκηά. Αξθεηέο δεκηέο 

ζε θηίξηα, απηνθίλεηα, πάξθα. Έπηπια θαη βαξηά 

αληηθείκελα εθηόο θηηξίσλ παξαζύξνληαη. Αδύλαηε ε 

όξζηα ζηάζε. Δθηεηακέλεο δεκηέο ζηελ βιάζηεζε. 

Δμαηξεηηθά πςειά (9 – 14 m) νγθώδε θύκαηα, κεγάιεο πνζόηεηεο 

αησξνύκελνπ αθξνύ, κηθξή νξαηόηεηα. Γύζθνιε ε ζέα πινίσλ 

κηθξήο θαη κεζαίαο ρσξεηηθόηεηαο, ίζσο γηα ιίγε ώξα λα ράλνληαη 

πίζσ από ηα θύκαηα. 
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Σπθώλαο 

(Hurricane - Force) 

 

 

Μαηλόκελε 

(ή Πνιύ άγξηα) 

Δμαηξεηηθά ζπάλην ζπκβάλ ζην εζσηεξηθό ηεο μεξάο. 

νβαξέο θαηαζηξνθέο ζε κεγάιε έθηαζε. Μεξηθά 

παξάζπξα κπνξεί λα ζπάζνπλ. Κηλεηά ζπίηηα (mobile 

homes), θαζώο θαη θαθήο θαηαζθεπήο ππόζηεγα θαη 

αρπξώλεο πθίζηαληαη κεγάιεο δεκηέο ή θαη 

θαηαζηξέθνληαη. πληξίκκηα εθζθελδνλίδνληαη θαη 

παξαζύξνληαη.  

Σεξάζηηα θύκαηα (14m θαη άλσ). Ο αέξαο γεκίδεη κε αθξό θαη 

πίηπιν, ε ζάιαζζα αζπξίδεη εληειώο. Διάρηζηε έσο κεδεληθή 

νξαηόηεηα. 

Κιίκαθα Μπνθόξ 

(Beaufort Wind Force Scale) 
 

H θιίκαθα Μπνθόξ είλαη έλαο εκπεηξηθόο ηξόπνο κέηξεζεο ηεο έληαζεο ησλ αλέκσλ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

αλέκνπ ζηε ζηεξηά ή ηε ζάιαζζα. 


