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Μήμυμα συμτακτικής ξμάδας 

Το εφημεριδάκι του Ε1 είμαι έμα βήμα έκφρασης τωμ αμαζητήσεώμ μας, τωμ ερευμώμ 

μας, τωμ απόψεώμ μας και τωμ εμδιαφερόμτωμ μας, στημ προσπάθειά μας μα 

αμακαλύψουμε τομ κόσμο της γμώσης  και της μάθησης εμτός και εκτός σχολείου! 

 

Τξ 1ξ τεύχξς μας τανιδεύει……   

 

‘Εμ ολω’ 
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      Μια εν πλω ξενάγθςθ! 

                       

Πθδάλιο: το τιμόνι του 
πλοίου που κινείται δεξιά-
αριςτερά προκειμζνου να 
κακορίςει τθν πορεία του 
πλοίου. 
 

 
Πυξίδα: Όργανο 
προςανατολιςμοφ με 
μαγνθτικι βελόνα που δείχνει 
πάντα τον Βορρά. 

 
 

 
Φωναγωγόσ: Μεταλλικόσ 
ςωλινασ, εφοδιαςμζνοσ με 
πωματιςμζνο επιςτόμιο και 
ςφυρίχτρα κλιςεωσ, που 
χρθςίμευε παλαιότερα για 
τθν προφορικι επικοινωνία 
μεταξφ τθσ γζφυρασ και των 
διαφόρων διαμεριςμάτων 
τοφ πλοίου. 
 

 

 

Τθλζγραφοσ πλοίου: 
ςυςκευι που μεταδίδει τισ 
εντολζσ του καπετάνιου από 
τθ γζφυρα ςτον μθχανικό 
προκειμζνου να κακορίςει 
τθν πορεία του πλοίου 
(πρόςω, ανάποδα, κράτει, 
ιρεμα, θμιταχϊσ, ολοταχϊσ). 
 

 

Προπζλα: είναι θ κατάλθξθ 
τθσ μθχανισ ενόσ πλοίου. Με 
τον τρόπο που είναι 
τοποκετθμζνα τα πτερφγιά 
τθσ δίνει ϊκθςθ ςτο πλοίο 
ϊςτε να ταξιδεφει ι να 
μπορεί να δζνει ςτα λιμάνια. 
Λειτουργεί ωσ μία βίδα θ 
οποία βιδϊνεται μζςα ςτο 
ξφλο που ςτθν προκειμζνθ 
περίπτωςθ είναι θ κάλαςςα. 
Τα χαρακτθριςτικά τθσ 
εξαρτϊνται από τον τφπο του 
ςκάφουσ, τθν ιςχφ τθσ 
μθχανισ και από τθν 
ταχφτθτα του κινθτιρα. 
 

 

 
 
 
 
  

            Νικθφόροσ 

 

 

 
Βίρα* τισ άγκυρεσ! 

 
  Η άγκυρα είναι ζνα από τα βαςικότερα εξαρτιματα του πλοίου θ 
οποία ρίχνεται ςτθν κάλαςςα γραπϊνεται ςτον πυκμζνα και 
ςτακεροποιεί το πλοίο ςτθν κζςθ του. Η άγκυρα ωσ βαςικό εξάρτθμα 
για τθν αςφάλεια του πλοίου ,δζχτθκε πολλζσ τροποποιιςεισ με το 
πζραςμα των χρόνων. Έτςι ,ανάλογα με το μζγεκοσ του πλοίου ,τθ 
μορφολογία του βυκοφ και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, ο άνκρωποσ 
δθμιοφργθςε τθν κατάλλθλθ άγκυρα για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
του. Οι άγκυρεσ μπορεί να ηυγίηουν από πζντε μζχρι πεντακόςια 
κιλά.  
     Πριν τθν εφεφρεςθ τθσ άγκυρασ οι Έλλθνεσ χρθςιμοποιοφςαν 
βράχουσ διατρφμενουσ οποφ τουσ αποκαλοφςαν λογγϊνεσ ι 
ξφλινουσ κορμοφσ όπου τουσ γεμίηανε με μόλυβδο. 
 

 
 
Τα βαςικά μζρθ μιασ άγκυρασ είναι (ανάλογα τον τφπο καταςκευισ 
τθσ) :     
 Νφχι – Αγκώνασ – Άτρακτοσ – Στφποσ  
Διακρίνουμε δφο τφπουσ άγκυρασ:  

 Αυτζσ οι οποίεσ «κάβονται»  και οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ςε 
μαλακοφσ βυκοφσ. 

 Αυτζσ οι οποίεσ «αγκιςτρϊνονται» ςτον πυκμζνα τθσ κάλαςςασ 
ςυνικωσ ςε ςκλθροφσ βυκοφσ ι     βράχια. 

Γκαμπριζλα 
*βίρα, βενετικι virar (τραβϊ, ςθκϊνω) 

  

Οι δράςεισ που υλοποιοφμε ςτο ςχολείο! 

 Καινοτόμο πρόγραμμα με τίτλο «Πλανιτθσ 2030: απόΔραςθ 

ςτθν τάξθ των 17 Σ.Β.Α» (Ατηζντα 2030 για τουσ 17 Στόχουσ 

Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ) 

 Διαγωνιςμόσ  Ύπατθσ Αρμοςτείασ: Ένα ςπίτι μακριά από το ςπίτι 

 Lets Do It Greece:  ςχολικόσ εκελοντιςμόσ (καταγραφι 

απορριμμάτων ςτθν ςχολικι αυλι) 

 Action Aid: δράςθ για τον Στόχο 11: Βιϊςιμεσ πόλεισ και 

κοινότθτεσ 

 Διαγωνιςμόσ European School Radio: Οι ριτορεσ του διαδικτφου 

(ραδιοφωνικό μινυμα κατά τθσ ρθτορικισ του μίςουσ και του 

ρατςιςμοφ) 
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Τα μέρη του πλοίου! 
Αλζξανδροσ 
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Γκριηόβατοσ 

 

Ο γκριηόβατοσ ηει ςε βάκθ από 30 ζωσ 

600 μζτρα. Τα κωρακικά του πτερφγια 

μοιάηουν με μεγάλα φτερά και είναι 

ενωμζνα γφρω γφρω με το πλατφ του 

ςϊματα ςχθματίηοντασ ζναν δίςκο. Η 

ουρά του είναι μικρι και καλφπτεται 

από μικρά αγκάκια. Οι βάτοι είναι 

ψάρια του βυκοφ και τρζφονται με 

ψάρια, καβοφρια, αςτακοφσ και 

χταπόδια.  Στισ ελλθνικζσ κάλαςςεσ 

ςυναντϊνται άλλα 13 είδθ βάτου με 

μζγεκοσ που φτάνει τα 2,4 μζτρα. 

 

Η ουρά του αλεπόςκυλου ζχει το ίδιο μικοσ με το 

υπόλοιπο ςϊμα του. Ζει ςτθν  ανοικτι κάλαςςα και 

τρζφεται κυρίωσ με ψάρια που ηουν ςε κοπάδια. 

Χρθςιμοποιεί τθν ουρά του ςαν μαςτίγιο για να τα 

ςυγκεντρϊςει ςε μια ςυμπαγι μάηα, οπότε είναι πιο 

εφκολο να πιάςει τα κθράματά του. Το καλοκαίρι 

κυνθγά ςε παράκτια νερά. Φτάνει ςε μζγεκοσ τα 6 

μζτρα! Βαλεντίνα 

 Θαλαςςινζσ βιβλιοπεριπζτειεσ 

 
 
Οη ηζηνξίεο ηνπ Σεβάρ ηνπ Θαιαζζηλνύ είλαη 
από ηηο πην δεκνθηιείο θαη γλωζηέο ηζηνξίεο 
ηεο ζπιινγήο παξακπζηώλ «Χίιηεο θαη κία 
Νύρηεο» θαη πεξηιακβάλνπλ επηά ηαμίδηα 

πεξηπέηεηαο,  έλα θάζε κέξα. Σηα ηαμίδηα 
απηά ν Σεβάρ αλ θαη αληηκεηωπίδεη πνιιέο 
δπζθνιίεο δε ζηακαηά λα αγωλίδεηαη θαη 
θαηαθέξλεη πάληα ζην ηέινο λα βγαίλεη 
ληθεηήο.  

Τν πξώην ηαμίδη 
Ο Σεβάρ ζαιπάξεη κε έλα θαξάβη, 
απνθαζηζκέλνο λα αζρνιεζεί κε ην 
εκπόξην. Κάπνηα ζηηγκή, επηβηβάδνληαη ζε 
έλα κηθξό λεζί πνπ κνηάδεη κε πξάζηλν 
ιηβάδη. Καζώο ηξώλε, ην λεζί αξρίδεη λα 
ηξέκεη θαη κόλν ηόηε αληηιακβάλνληαη πωο 
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ε πιάηε ελόο 
ζαιάζζηνπ ηέξαηνο. Τν θαξάβη πξνιαβαίλεη 
θαη θεύγεη, ν ίδηνο όκωο δελ θαηαθέξλεη λα 

αλέβεη πάλω. Μέλεη εθηεζεηκέλνο ζην έιενο 
ηωλ θπκάηωλ, ώζπνπ θηάλεη ζε έλα λεζί. 
Σπλαληά εθεί θάπνηνπο αλζξώπνπο 
(ηππνθόκνπο), νη νπνίνη, ζηαικέλνη από ην 
βαζηιηά ηνπο, βνεζνύλ ζην δεπγάξωκα ηωλ 
θνξάδωλ ηνπο κε έλαλ ηππόθακπν. Όηαλ 
νινθιεξώλνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο, 
θεύγνπλ θαη παίξλνπλ καδί ηνπο θαη ηνλ 
Σεβάρ. Ο βαζηιηάο ηνπ πξνζθέξεη ηε 
γελλαηόδωξε θηινμελία ηνπ, ώζπνπ ζην 
ιηκάλη θηάλεη ην παιηό ηνπ θαξάβη θαη, έηζη, 
επηζηξέθεη ζηνλ ηόπν ηνπ.  

Σππξηδνύια 

 
 


