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Περίληψη
Πώς δηµιουργούνται τα σύννεφα; Ποια είναι τα είδη τους; Ποιος είναι ο ρόλος τους στη
διαµόρφωση των καιρικών συνθηκών; Είναι σύννεφα βροχής ή προµηνύουν καλοκαιρία;
Αποτελούν πηγή έµπνευσης για τους καλλιτέχνες, των οποίων οι αισθήσεις είναι πιο ευαίσθητες;
Και οι άνθρωποι κάποιων άλλων εποχών, αυτοί που θεοποιούσαν τα φυσικά φαινόµενα και
έβλεπαν µε τη φαντασία τους µορφές ηρώων παντού στη φύση, πώς φαντάζονταν τα σύννεφα;
Είναι µερικές από τις ερωτήσεις που διερευνήθηκαν στα πλαίσια της υλοποίησης ενός Π.Π.Ε. στο
Γυµνάσιο Καρυώτισσας, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2003-2004. Η Περιβαλλοντική
οµάδα αποτελούνταν από 26 µαθητές και µαθήτριες της Γ’ τάξης και τέσσερις καθηγητές τους.
Έναν Φυσικό, υπεύθυνο για το κοµµάτι της µετεωρολογίας, έναν Φιλόλογο, για τα σχετικά µε την
Ελληνική Γραµµατεία θέµατα, µία Εικαστικό για την καλλιτεχνική διάσταση και την υπεύθυνη της
σχολικής Βιβλιοθήκης, Βιολόγο, στο γενικό συντονισµό και οργάνωση.
Σκοπός
Σκοπός του προγράµµατος ήταν να ενεργοποιηθούν οι µαθητές και να παροτρυνθούν να
ερευνήσουν ένα συνηθισµένο, κατά τα άλλα, φαινόµενο του φυσικού περιβάλλοντος. Να
ανακαλύψουν τις διαστάσεις του και τη σηµασία του για τη καθηµερινή ζωή, µε έµφαση στην
ποικιλία των διαφορετικών προσεγγίσεων που µπορεί να έχει.
Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αρχικά, µελετήθηκαν σε µεγαλύτερο βάθος τρεις ευρύτερες
ενότητες, αυτή της θέσης των νεφών στην Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία µε παράλληλη αναφορά
στην παράδοση, αυτή της εικαστικής διάστασης του θέµατος, κυρίως όµως αυτή της καθαρά
µετεωρολογικής φύσης και της σπουδαιότητας του φαινοµένου για τη διαµόρφωση του καιρού και
την πρόγνωσή του, θέµα που αφορά άµεσα την αγροτική κοινωνία της περιοχής που ανήκει το
σχολείο.
Μεθοδολογία
Οι µαθητές συµµετείχαν ενεργά σε όλα τα στάδια, µε έρευνα βιβλιογραφίας, µελέτη αρχαίων
κειµένων από µετάφραση, συγκέντρωση πληροφορίας από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και το
διαδίκτυο, παρατήρηση και καταγραφή σε φύλλα εργασίας των µεταβολών του καιρού και
ειδικότερα των τύπων της νέφωσης, φωτογράφηση, δηµιουργία εικαστικών έργων. Συγχρόνως στις
τακτικές συναντήσεις, αλλά και κατά τη διάρκεια των ωρών διδασκαλίας, είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν προβολές εικόνων και βιντεοταινιών, διαλέξεις από τους καθηγητές τους και
από προσκεκληµένους ειδικούς επιστήµονες και να πειραµατισθούν στη δηµιουργία σύννεφου στο
εργαστήριο.
Αποτελέσµατα – Συζήτηση
Η νεοελληνική λέξη σύννεφο προέρχεται ετυµολογικά από το µεταγενέστερο επίθετο: σύννεφος,
παράλληλο τύπο του αρχαιοελληνικού: συννεφής=συννεφιασµένος. Οι λέξεις νέφος και νεφέλη
έχουν ινδοευρωπαϊκή ρίζα. Στην ελληνική µυθολογία η πιο γνωστή ηρωίδα µε το όνοµα Νεφέλη
ήταν η πρώτη γυναίκα του Βιωτού βασιλιά Αθάµαντα και µητέρα του Φρίξου και της Έλλης.
Στα οµηρικά έπη οι λέξεις νέφος και νεφέλη απαντώνται συχνά. Χαρακτηριστική είναι η χρήση
τους στις οµηρικές παροµοιώσεις, παρµένες κυρίως από τη φύση. Στον Όµηρο ο ∆ίας είναι ο θεός
των σκοτεινών νεφών και του κεραυνού. Ανάλογα και ο Θεός της Παλαιάς ∆ιαθήκης, εµφανιζόταν
µπροστά στο λαό του σαν στήλη σύννεφου και στήλη φωτιάς.
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Ο Ησίοδος και οι λυρικοί ποιητές χρησιµοποιούν αρκετά σπάνια τις λέξεις νέφος και νεφέλη,
συνήθως µε τη κυριολεκτική τους σηµασία. Στους τραγικούς ποιητές οι λέξεις αυτές απαντούν µε
τη εξής ιδιαιτερότητα: καθόλου στον Αισχύλο, σπάνια στο Σοφοκλή και συχνά στον Ευριπίδη.
Στην κωµωδία του Αριστοφάνη Νεφέλες, αυτές αποτελούν τα µέλη του χορού, παρουσιάζονται ως
θεότητες και συµβολίζουν την οµιχλώδη και αιθεροβάµονα σκέψη και έκφραση των διανοούµενων
της εποχής, σοφιστών και επιστηµόνων.
Ιδιαίτερη θέση στο έργο του Αριστοτέλη κατέχουν τα Μετεωρολογικά. Στο πρώτο βιβλίο
εξετάζεται η κατώτερη ατµόσφαιρα, το στρώµα αέρα και νερού που βρίσκεται κάτω από το στρώµα
της φωτιάς και πιο κοντά στη γη. Τα νέφη κατά τον Αριστοτέλη είναι η συµπύκνωση του αέρα σε
νερό.
Στα δηµοτικά τραγούδια έχουµε µεταφορικές εκφράσεις καθώς και ποιητικές εικόνες εµπνευσµένες
από την εµφάνιση και το σχήµα των νεφών και της οµίχλης. Το σκοτεινό χρώµα που παίρνει η
φύση από τη συννεφιά δίνει την εικόνα για να εκφραστεί η πικρία για ένα αναπάντεχο κακό.
Ο πρώτος ίσως καλλιτέχνης που µας έρχεται στο µυαλό όταν µιλάµε για τέχνη βασισµένη στα
σύννεφα είναι ο βρετανός τοπιογράφος William Turner που έζησε στα τέλη του 18ου αρχές του
19ου αιώνα κι έγινε γνωστός κυρίως από τις εξαιρετικής ζωντάνιας θαλασσογραφίες του. Στην
χώρα µας έχουµε το παράδειγµα ενός σύγχρονου καλλιτέχνη που ολόκληρο το έργο του είναι
εµπνευσµένο από τα σύννεφα και τη µαγεία τους. Οι πίνακες του ∆ηµήτρη Ανδρεαδάκη είναι
απεικονίσεις σύννεφων σε διάφορες µορφές και σχήµατα. Τα µελετάει µε τον ίδιο τρόπο που µια
σειρά πορτραίτων µπορεί να αποτελεί µια µελέτη των ψυχικών διαθέσεων του ανθρώπου. Όµως
στις µέρες µας ανθεί κι ένα άλλο είδος τέχνης που ενώ το αποτέλεσµά του είναι εξίσου ζωγραφικό,
τα υλικά του δεν είναι υλικά για ζωγραφική. Μια τέτοια περίπτωση είναι και της Φένιας Παγώνη,
µια νεαρής καλλιτέχνιδας απ΄ την Ελλάδα που όµως ζει κι εργάζεται στη Γένοβα. Το έργο της
είναι κι αυτό εµπνευσµένο από τα σύννεφα αλλά τα υλικά που χρησιµοποιεί είναι εντελώς
διαφορετικά, είναι βαµβάκι και συρµατόπλεγµα. Η διαφορετικότητα των υλικών αυτών είναι πηγή
αντιφατικών συναισθηµάτων όπως αυτά που προκαλούνται από τα διαρκώς µεταβαλλόµενα
σύννεφα.
Ο ατµοσφαιρικός αέρας είναι πλούσιος σε υδρατµούς που είναι αόρατοι. Αυτό οφείλεται στο
φαινόµενο της εξάτµισης. Με τη συµπύκνωση το αόρατο νερό ξαναγίνεται ορατό. Αυτό συµβαίνει
µόνο όταν οι υδρατµοί ψυχθούν µέχρις ενός ορισµένου ορίου θερµοκρασίας, που το ονόµασαν
Σηµείο ∆ρόσου ή Σηµείο Υγροποίησης.
Τα σύννεφα σχηµατίζονται από ρεύµατα αέρα που ανεβαίνουν στα ύψη της τροπόσφαιρας, όπου
και ψύχονται αδιαβατικά. Τα µόρια των υδρατµών ψύχονται και κολλάνε πάνω στα µικροσκοπική
σωµατίδια του αέρα και σχηµατίζουν τα υδροσταγονίδια των νεφών. Με τον τρόπο αυτό και µε τη
συµπύκνωση σχηµατίζονται τα σύννεφα στα διάφορα ύψη της τροπόσφαιρας.
Τα σταγονίδια του νερού ή οι λεπτοί παγοκρύσταλλοι, από τα οποία αποτελούνται τα σύννεφα ,
είναι τόσο ελαφρά και λεπτεπίλεπτα, ώστε το βάρος τους εξουδετερώνεται από την αντίσταση του
αέρα. Η παραµικρή κίνηση του αέρα τα συγκρατεί και δεν πέφτουν. Εκτός από τα ανοδικά ρεύµατα
που συγκρατούν τα σύννεφα, σε πολλές περιπτώσεις ο αέρας κινείται συνεχώς µέσα στα σύννεφα,
από τη βάση µέχρι την κορυφή τους. Έτσι, τα σύννεφα εξακολουθούν να επιπλέουν και αιωρούνται
µέσα στη µάζα του ατµοσφαιρικού αέρα.
Σήµερα έχει δηµιουργηθεί ειδικός κλάδος στη Μετεωρολογία, που καλείται Φυσική των Νεφών,
και αντίστοιχα υπάρχουν ειδικοί επιστήµονες. Πιστεύεται πως τα σύννεφα µπορούν να συµβάλουν
στην ακριβέστερη πρόγνωση του καιρού. Οι διαφορετικοί τύποι, το µέγεθος, ο τρόπος σχηµατισµού
τους, η πυκνότητά τους, η θέση τους στην ατµόσφαιρα είναι σηµαντικοί παράγοντες στη σχέση των
νεφών µε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, ή τα ακραία φυσικά φαινόµενα που µπορεί να
εκδηλωθούν.
Τα σύννεφα, ως προς τον τρόπο σχηµατισµού τους, διαιρούνται σε δύο βασικές κατηγορίες: 1)
τ ο υ ς σ ω ρ ε ί τ ε ς (Cumulus) και 2) τα σ τ ρ ώ µ α τ α (Stratus). Ακόµη, ταξινοµούνται σε τέσσερις
οικογένειες , ανάλογα και µε το ύψος στο οποίο βρίσκονται. Α)Τ
Τα Ανώτερα ( Θύσανοι (Ci),
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Θ υ σ α ν ο σ ω ρ ε ί τ ε ς ( C c ) και Θ υ σ α ν ο σ τ ρ ώ µ α τ α ( C s ) ) . Β)Τ
Τ α Μ έ σ α ( Υ ψ ι σ ω ρ ε ί τ ε ς (Αc) και
Υψ ι σ τ ρ ώ µ α τ α (Αs). Γ) Τ α Κ α τ ώ τ ε ρ α (Στρώµατα (St), Μελανοστρώµατα (Ns) και
Στρωµατοσωρείτες
(Sc)) και ∆)Τ
Τ ω ν Α ν ο δ ι κ ώ ν ρ ε υ µ ά τ ω ν ( Σωρείτες (Cu)
και
Σωρειτοµελανίες (Cb)). Συχνά, µπροστά από τις ονοµασίες των νεφών προστίθενται και ορισµένα
προθέµατα. Το όνοµα «Ύψος»(Alto) προστίθεται στα µέσα νέφη . Και το πρόθεµα «Μελανίας»
(Nimbus) σηµαίνει νέφος που θα δώσει βροχές ή χιόνια .
Βιβλιογραφία
1.Γραµµατεία
Α. Μεταφράσεις κειµένων
Για τα έπη του Οµήρου χρησιµοποιήσαµε την κλασική µετάφραση Καζαντζάκη – Κακριδή, ενώ για
τον Ησίοδο συµβουλευτήκαµε τη µετάφραση του Π. Ε. Γιαννακόπουλου στην έκδοση του Κάρολου
Σιττλ. Τα αποσπάσµατα των λυρικών ποιητών διαβάσαµε από το βιβλίο του Ι. Ν. Καζάζη, Λυρική
Ποίηση. Τις τραγωδίες του Αισχύλου τις αναγνώσαµε σε µετάφραση Τ. Ρούσσου, του Σοφοκλή στη
µνηµειώδη µετάφραση του Ι. Ν. Γρυπάρη, ενώ για τον Ευριπίδη καταφύγαµε τόσο στη µετάφραση
του Θ. Σταύρου όσο και στη µετάφραση της φιλολογικής οµάδας των εκδόσεων «Κάκτος». Στον
«Κάκτο» αναζητήσαµε και τη µετάφραση των Μετεωρολογικών του Αριστοτέλη. Τέλος, ανατρέξαµε
και στη µετάφραση της Παλαιάς ∆ιαθήκης από τις εκδόσεις Ελληνική Βιβλική Εταιρία (έργο
συλλογικό)
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