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Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ηραίας
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Η  έκδοση  χρηματοδοτήθηκε  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  και  Εθνικούς 
πόρους  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης  με  τίτλο  «Κέντρα  Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης»  του  επιχειρησιακού  προγράμματος  «Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου 
Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου  Αναφοράς με  Τελικό  Δικαιούχο  το 
Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.
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Λίγα λόγια για το τετράδιο

Αγαπητοί μαθητές,

Η  περιοχή  της  Γορτυνίας  που  αποφασίσατε  να  επισκεφτείτε  με  την 
περιβαλλοντική  ομάδα  του  σχολείου  σας  είναι  ένας  πανέμορφος  τόπος 
άγνωστος  στους  πολλούς,  όπου μέσα από τα βουνά και  τα βράχια αναβλύζει 
αστείρευτο  το  νερό,  σχηματίζοντας   πηγές,  κεφαλάρια,  ρυάκια,  ποτάμια  και 
ανοίγοντας  υδάτινους δρόμους στους οποίους οι άνθρωποι ταξίδευαν πάντα : τον 
Λούσιο, τον Λάδωνα, τον Ερύμανθο, τον Αλφειό.

Για  να ανακαλύψουμε αυτούς τους δρόμους η παιδαγωγική ομάδα του Κ.Π.Ε. 
Ηραίας δημιούργησε το  πρόγραμμα  «Οι Δρόμοι του νερού στη Γορτυνία» και το 
τετράδιο  που  κρατάτε   στα  χέρια  σας.  Μέσα  από  τις  δραστηριότητες  που  θα 
βρείτε  σε  αυτό  θα  προσπαθήσουμε  να  αναγνωρίσουμε  την  αξία  του  νερού  ως 
κοινού αγαθού,  να ταξιδεύσουμε  μαζί  του  στο  κύκλο που κάνει  στη φύση, να 
γνωρίσουμε τη χρήση του στη προβιομηχανική εποχή, αλλά και προσδιορίσουμε 
το ρόλο του και στη σύγχρονη εποχή σαν μια καθαρή πηγή ενέργειας.

Οι  δραστηριότητες  που  θα  βρείτε  στα  φύλλα  των  δραστηριοτήτων  θα  σας 
βοηθήσουν με εύκολο χαρούμενο και διασκεδαστικό τρόπο να γίνετε επιστήμονες, 
ερευνητές και καλλιτέχνες-δημιουργοί και μαζί να εξερευνήσουμε, να μάθουμε, να 
διασκεδάσουμε,  να  δημιουργήσουμε  και  να  ταξιδέψουμε  στους  «Δρόμους  του 
Νερού στη Γορτυνία».

Η παιδαγωγική ομάδα του Κ.Π.Ε. Ηραίας
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«Όσο υπάρχουν γη και σπόροι
 υπάρχει δυνατότητα βελανιδιάς.

 Το πρόβλημα του νερού παραμένει ανοικτό...»   
Τίτος Πατρίκιος
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1  η    [ΕΙΣΑΓΩΓΗ]  

«Μπήκε το νερό στο αυλάκι» Ελληνική παροιμία

Α. Ο  ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ:  Κατασκευάστε ανά ομάδα μια αφίσα η οποία  θα περιγράφει  τον 
αδιάκοπο κύκλο του νερού στη φύση. Στο τέλος θα την παρουσιάσετε στους 
συμμαθητές σας.
Θα αντλήσετε   πληροφορίες   παρακολουθώντας   ένα σύντομο  video,   στο οποίο 
περιγράφεται  ανάμεσα  στα  άλλα  και  ο  κύκλος  του  νερού   και  μελετώντας  το 
παρακάτω κείμενο:   

«Σαν κύκλος που είναι, ο υδρολογικός κύκλος δεν έχει αρχή, αλλά είναι βολικό 
να  ξεκινήσει κανείς  απ’  τη  θάλασσα.  Ο  ήλιος,  που  κινεί  τον  κύκλο  του  
νερού,  θερμαίνει  το  νερό  στη θάλασσα και στους ωκεανούς το οποίο εν μέρει 
εξατμίζεται   και  ανυψώνεται  με  τη  μορφή  ατμού στον  αέρα.  Νερό  εξατμίζεται 
ακόμα από τις λίμνες, τα ποτάμια και το έδαφος. Η διαπνοή των φυτών είναι μια 
ακόμη  λειτουργία που αποδίδει  υδρατμούς στην ατμόσφαιρα.  Μια μικρή ποσότητα 
υδρατμών  στην  ατμόσφαιρα  προέρχεται  από  την εξάχνωση,  μέσω  της  οποίας 
μόρια  από  πάγους  και  χιόνια  μετατρέπονται  απευθείας  σε  υδρατμούς  χωρίς  να 
περάσουν από την υγρή μορφή.
Ανοδικά  ρεύματα  αέρα  ανεβάζουν  τους  υδρατμούς  στα  ανώτερα  στρώματα  της 
ατμόσφαιρας,   όπου  επικρατούν  μικρότερες θερμοκρασίες. Επειδή  όμως  σε 
χαμηλή  θερμοκρασία  ο  αέρας  δεν  μπορεί  πια  να  συγκρατεί  όλη  τη  μάζα  των 
υδρατμών, ένα μέρος τους συμπυκνώνεται και σχηματίζει τα σύννεφα. Τα ρεύματα 
του  αέρα κινούν τα  σύννεφα  γύρω απ’ την υδρόγειο. Παράλληλα  τα  σταγονίδια 
νερού που σχηματίζουν τα   σύννεφα   συγκρούονται   και   μεγαλώνουν,   και   
τελικά   πέφτουν   απ’   τον   ουρανό   ως κατακρημνίσματα, η συχνότερη μορφή 
των οποίων είναι η βροχή. Μια μορφή κατακρημνίσματος είναι το χιόνι, το οποίο 
όταν  συσσωρεύεται  σχηματίζει  πάγους  και  παγετώνες.  Σε  σχετικά  θερμότερα 
κλίματα,  όταν  έρχεται  η  άνοιξη,  το  χιόνι  λιώνει  και  το  ξεπαγωμένο  νερό  ρέει, 
σχηματίζοντας  την  απορροή  από λιώσιμο του  χιονιού.  Η  μεγαλύτερη  ποσότητα 
κατακρημνισμάτων πέφτει απευθείας στους ωκεανούς.
Από την ποσότητα  που πέφτει  στη στεριά, ένα  σημαντικό  μέρος καταλήγει  και 
πάλι στους ωκεανούς ρέοντας υπό την επίδραση της βαρύτητας, ως επιφανειακή 
απορροή.  Η  μεγαλύτερη ποσότητα  της  επιφανειακής  απορροής  μεταφέρεται  
στους  ωκεανούς  από  τα  ποτάμια,  με  τη μορφή  ροής  σε  υδατορεύματα.  Η 
επιφανειακή  απορροή  μπορεί  ακόμη  να  καταλήξει  στις  λίμνες, που αποτελούν, 
μαζί με τους ποταμούς, τις κυριότερες αποθήκες γλυκού νερού.
Ωστόσο,  το  νερό  των  κατακρημνισμάτων  δεν  ρέει  αποκλειστικά  μέσα  στους 
ποταμούς. Κάποιες  ποσότητες  διαπερνούν  το  έδαφος  με  τη  λειτουργία  της  
διήθησης  και  σχηματίζουν  το υπόγειο  νερό.  Μέρος  του  νερού  αυτού  μπορεί  να 
ξαναβρεί  το  δρόμο  του  προς  την  επιφάνεια της γης  σχηματίζοντας τις πηγές. 
Ένα  άλλο  μέρος  του  υπόγειου νερού  πηγαίνει  βαθύτερα  και  εμπλουτίζει 
υπόγειες εκτάσεις νερού. Εκεί μπορεί να αποθηκευτούν  τεράστιες  ποσότητες 
νερού για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ακόμα και το νερό  αυτό  όμως  συνεχίζει  
να  κινείται  και  με  τη  πάροδο  του  χρόνου  μέρος  του  ξαναμπαίνει στους 
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Παρακολουθήστε προσεκτικά το Βίντεο και κρατήστε σημειώσεις.

Στο παρακάτω πλαίσιο μπορείτε ατομικά να κατασκευάσετε ένα πρόχειρο σκίτσο 
του κύκλου του νερού ώστε να το προτείνεται στην ομάδα σας.

Γράψτε πάνω σε αυτόκλητα και τοποθετήστε στη σωστή θέση στην αφίσα που 
φτιάξατε τις παρακάτω λέξεις: 

 ΕΞΑΤΜΙΣΗ
ΔΙΑΠΝΟΗ ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ

ΕΞΑΧΝΩΣΗ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 

ΥΔΡΑΤΜΩΝ

ΒΡΟΧΗ

ΧΙΟΝΙ
ΠΟΤΑΜΙΛΙΜΝΗ

ΠΗΓΗ
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Β. Ο  ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

«Είπε το νερό νεράκι» Ελληνική Παροιμία

Μιλώντας  για  πόσιμο  νερό  σήμερα  το  μυαλό  μας αμέσως πάει  στο  τρεχούμενο  νερό  της 
βρύσης  του  σπιτιού  μας  ή  σε  μπουκάλια  με 
εμφιαλωμένο  νερό.  Αυτό   δεν  ήταν  αυτονόητο 
όμως πριν από λίγα χρόνια όπου το πόσιμο νερό 
προέρχονταν  κυρίως από πηγές ή  πηγάδια   και 
μεταφέρονταν στα σπίτια με στάμνες ενώ υπήρχαν 
και άνθρωποι που εξασκούσαν το επάγγελμα του 
νερουλά. 
Σήμερα στις μεγάλες πόλεις το νερό χρειάζεται 
να  μεταφερθεί  από  εκατοντάδες  χιλιόμετρα 
μακριά  κάτι  που  συνεπάγεται  μεγάλο  οικονομικό 
αλλά  και  οικολογικό  κόστος.  Παράδειγμα  η 
ύδρευση της Αθήνας που γίνεται από τον Μόρνο 
και τον Εύηνο ποταμό που βρίσκονται  στην Αιτωλοακαρνανία και σε απόσταση πάνω από 
200km. Συχνά το ίδιο γίνεται και για την άρδευση μεγάλων γεωργικών εκτάσεων. 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Χωρίζουμε σε επτά κύρια στάδια την πορεία του πόσιμου νερού από 
το φυσικό περιβάλλον μέχρι την χρήση και την επαναδιάθεση του στη φύση. 
Αυτά τα στάδια πρέπει αρχικά να τοποθετηθούν στη σωστή χρονική σειρά. Στη 
συνέχεια κάθε ένα από αυτά τα στάδια θα αναλυθεί περισσότερο.

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  __  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Γ  . ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΝΕΡΟΥ   

 «Σταλαγματιά - σταλαγματιά γεμίζει η στάμνα η πλατιά» Ελληνική Παροιμία

Το  νερό  είναι  ο  πολυτιμότερος  φυσικός  μας  πόρος.  Σήμερα  μεγάλο  μέρος  του 
παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό, ενώ και σε πολλά 
μέρη του πλανήτη υπάρχουν προβλήματα λειψυδρίας. Γεννιέται λοιπόν η ανάγκη για 
σωστή διαχείριση και συνετή χρήση του διαθέσιμού νερού. 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Να προτείνετε ανά ομάδα μερικούς απλούς τρόπους με τους οποίους 
ο καθένας θα μπορούσε να συμβάλει στην εξοικονόμηση νερού.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
ΝΕΡΟΥ

ΧΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΝΕΡΟΥ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ –ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ
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Δ  . ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ   
ΕΡΓΑΣΙΑ
Ι). Σημειώστε όσο περισσότερες λέξεις γνωρίζετε που να σχετίζονται με την 
έννοια ποτάμι
Στο παρακάτω πλαίσιο μπορείς να γράψεις τις λέξεις που σκέφτηκες. 
  

ΙΙ). Κάθε ομάδα θα τοποθετήσει όλες τις λέξεις που σημειώθηκαν σε 
κατηγορίες:

Πχ ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΤΑΜΟΥ

πχ ρυάκια

ΙΙΙ). Κάθε ομάδα θα κατασκευάσει χάρτη σαν τον παρακάτω με κεντρική έννοια 
το ποτάμι και  τις λέξεις που σημειώθηκαν προηγούμενα:
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2  η  
[ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ: ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ]

«Μπαρούτι είχαμε, έκαμνε η Δημιτζάνα...»  Θ. Κολοκοτρώνης

Στο υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης στο κεφαλάρι του Αι Γιάννη στη Δημητσάνα έχεις 
την  ευκαιρία  να  ανακαλύψεις  μορφές  υδροκίνησης  και  χρήσης  του  νερού  στην 
παραγωγή  διαφόρων  προϊόντων  έτσι  όπως  αυτό  γίνονταν  την   προβιομηχανική 
εποχή.  Εκεί  λειτουργούν  με  τη  δύναμη  του  νερού  και  με  τους  παραδοσιακούς 
μηχανισμούς τους ένας αλευρόμυλος, μια νεροτριβή,  ένας μπαρουρόμυλος και ένα 
βυρσοδεψείο. Ακόμα υπάρχουν το σπίτι του μυλωνά, το σπίτι του βυρσοδέψη και ένα 
ρακοκάζανο. 
Η χρήση του νερού και της δυναμικής του ενέργειας για το άλεσμα του σταριού, το 
λανάρισμα και το πλύσιμο των υφαντών την κατεργασία των δερμάτων αλλά και την 
παραγωγή μπαρούτης, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για συσσώρευση πλούτου σ' 
έναν τόπο κατά τ' άλλα δύσκολο.
 Θα εξερευνήσεις μαζί με την ομάδα σου τους χώρους του μουσείου παίζοντας το 
παιχνίδι του χαμένου Θησαυρού. Θα χρειαστεί να περάσεις από κάποιες ‘’δοκιμασίες’’ 
πριν φτάσεις με την ομάδα σου στο θησαυρό.
Παρακάτω υπάρχουν μερικά ενδεικτικά φύλλα εργασίας από το παιχνίδι.
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ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1η 

Στο κρυπτόλεξο που σας δίνεται  αναγνωρίστε   11 λέξεις  πουΣτο κρυπτόλεξο που σας δίνεται  αναγνωρίστε   11 λέξεις  που  
σχετίζονται  με την υδροκίνηση.σχετίζονται  με την υδροκίνηση.

Γράψτε τις λέξεις που βρήκατε :Γράψτε τις λέξεις που βρήκατε :

1.                                                                                          .  2.     2.                                              . .
3                                                                                             4.                                                                                        . 
55.                                                        . .  6.                                                                                        .
7.   7.                                                                                             .  8.     8.                                              . .
9.   9.                                                                                             .  10.     10.                                              . .
11.  11.                                              .  .                          

ΑΑ ΗΗ ΡΡ ΗΗ ΔΔ ΚΚ ΠΠ ΓΓ ΔΔ ΣΣ ΜΜ Ε Ρ Β Σ Τ Ρ Τ

Χ Α Ρ Ι Κ Ρ Μ Δ Ν Α Ρ Χ Σ Υ Α Ε Τ Ι

Ψ Μ Δ Ο Π Θ Γ Ρ Α Μ Ρ Α Α Ρ Τ Α Α Η

Ρ Π Η Λ Γ Σ Τ Λ Ο Υ Σ Ι Ο Σ Ρ Δ Β Ε

Τ Α Ξ Η Ο Σ Ε Γ Κ Λ Π Α Ι Ο Δ Η Σ Α

Α Ρ Ν Ε Ρ Ο Μ Υ Λ Ο Σ Ω Ο Δ Π Μ Τ Σ

Β Ο Α Α Τ Ο Ε Σ Μ Π Τ Π Υ Ε Κ Η Ω Δ

Η Υ Η Ε Υ Α Ξ Υ Ο Ε Ε Ε Ρ Ψ Σ Τ Υ Π

Ξ Τ Θ Π Ν Σ Π Ρ Δ Τ Α Σ Π Ε Ρ Σ Ο Ο

Κ Ο Η Μ Ι Χ Φ Τ Ε Ρ Ω Τ Η Ι Ε Α Β Ι

Θ Μ Ν Ν Α Ω Η Υ Α Α Ο Τ Μ Ο Τ Ν Ε Υ

Ι Υ Τ Ν Ο Ρ Σ Γ Π Ε Ε Κ Υ Ο Ι Α Ε Ρ

Ο Λ Κ Τ Ε Ψ Ν Ε Ρ Ο Τ Ρ Ι Β Η Υ Σ Ε

Τ Ο Ω Ι Ρ Ο Φ Ι Ε Τ Ε Π Φ Ν Π Ρ Τ Π

Ψ Σ Λ Δ Φ Γ Τ Υ ΟΟ ΑΑ ΖΖ ΘΘ ΕΕ ΑΑ ΗΗ ΧΧ ΔΔ ΣΣ

Κ Α Υ Σ Γ Μ Ο Κ Υ Θ Ο Π Α Λ Ε Σ Μ Α

Υ Δ Ρ Ο Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο Ο Λ Ο Η Δ



92

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 2ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 2η

Επιλέξτε τη σωστή απάΕπιλέξτε τη σωστή απάντηση. Με το αρχικό γράμμα κάθεκάθε σωστής 
απάντησης συμπληρώστε τη φράση που βρίσκεται  που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας. 

1.Δημιουργείται από συμπύκνωση υδρατμών στην ατμόσφαιρα.1.Δημιουργείται από συμπύκνωση υδρατμών στην ατμόσφαιρα.
                    α. Χαλάζι            β.    β. ΧιόνιΧιόνι             γ. Νέφος 
2.Η  εγκατάσταση  αυτόματου ποτίσματος με το σύστημα της σταγόνας2.Η  εγκατάσταση  αυτόματου ποτίσματος με το σύστημα της σταγόνας  
είναι ένας τρόπος να ποτίζουμε με τον οποίο κάνουμε …………. νερού είναι ένας τρόπος να ποτίζουμε με τον οποίο κάνουμε …………. νερού 

                            α. εξοικονόμηση      β. σπατάλη     γ.  διαρροή
3.Η  μείωση του διαλυμένου  οξυγόνου στα νερά των ποταμών και 
λιμνών εξαιτίας  της αυξημένης ……….... του νερού προκαλεί ασφυξία 
στους υδρόβιους οργανισμούς.                          . 

                α.  ρύπανσης          β.. ροής           γ.ροής           γ. σπατάλης   σπατάλης   
4.Το  μόριο του νερού αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου και  ένα4.Το  μόριο του νερού αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου και  ένα  
άτομο. άτομο.    α. Αζώτου         β.α. Αζώτου         β. Οξυγόνου       γ. Νατρίου  Οξυγόνου       γ. Νατρίου  
5.Εκβάλλει στη θά5.Εκβάλλει στη θάλασσσα.

                              α. Λίμνη        β. Πηγή       γ. Ποτάμι 
6.Κινητήρια δύναμη στον κύκλο του νερού

                              α. Ποταμός     β.  Ήλιος     γ.  Έδαφος     
7.Το  μεγαλύτερο ποσοστό νερού καταναλώνεται για ………….

                   α. γεωργία     β. οικιακή χρήση      γ. Βιομηχανία
8.Ένας  μέσος  άνθρωπος  μπορεί  ν’  αντέξει  χωρίς  τροφή  μέχρι  2 
μήνες ενώ χωρίς νερό 2-3 . . ..

                              α. ώρες        β. ημέρες        γ. βδομάδες  
        9.Το νερό εξατμίζεται πιο εύκολα όταν έχει
               α. πάγο     β. ζέστη γ.  συννεφιά

10.Από εκεί ξεκινά το ταξίδι του νερού.
                             α. ωκεανός       β. χιόνι       γ. σύννεφο 

11.Αν  εκμεταλλευτούμε  τη  δυναμική  ενέργεια  του  νερού  με  τη 
βοήθεια φραγμάτων μπορούμε να παράγουμε ………… ενέργεια

                α. πυρηνική      β. ηλεκτρική    γ. θερμική 
12.Κλείνοντας  τη  βρύση  ενώ  βουρτσίζουμε  τα  δόντια  μας 
αποφεύγουμε τη…

                α.  κατανάλωση       β.  χρήση        γ.  σπατάλη 

   __ __ __ __        __ __ __ __         __ __ __ ____ __ __ __        __ __ __ __         __ __ __ __



92

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 3ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 3η

Λύσε το σταυρόλεξο που ακολουθεί

Οριζόντια

3. Οι γεωργοί χρησιμοποιούν το νερό των ποταμών για ........
5. Όταν χρησιμοποιούνται αλόγιστα ρυπαίνουν τα επιφανειακά αλλά και τα 

υπόγεια νερά.
7. Στο Λούσιο ποταμό υπάρχουν πολλά πέτρινα
9. Ψάρι που ζει στα ποτάμια
10. Βιομηχανικά......... ρυπαίνουν τα επιφανειακά νερά

Κάθετα

1. Από εδώ πηγάζει μεγάλη ποσότητα νερού στην επιφάνεια της γης
2. Το νερό από αυτές τις πηγές χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς λόγους
4. Σχηματίζεται στις εκβολές των ποταμών
6. Ο Λούσιος στο πέρασμά του έχει δημιουργήσει ένα πανέμορφο........
8. Όταν  κατασκευάζεται  σε  ένα  ποτάμι  πίσω  από  αυτό  δημιουργείται 

τεχνητή λίμνη 
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ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 44η

Διαβάστε τους σχετικούς πίνακες  που βρίσκονται  στο χώροΔιαβάστε τους σχετικούς πίνακες  που βρίσκονται  στο χώρο  

του μπαρουτόμυλου  και συμπληρώστε την ακροστιχίδατου μπαρουτόμυλου  και συμπληρώστε την ακροστιχίδα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1.1. Αυτό φέρνει το νερό από ψηλάΑυτό φέρνει το νερό από ψηλά

2.2. Απαραίτητα για την κονιορτιοποίηση της μπαρούτηςΑπαραίτητα για την κονιορτιοποίηση της μπαρούτης

3.3. Η παρασκευή της μπαρούτης αποτελούσε οικογενειακή ....Η παρασκευή της μπαρούτης αποτελούσε οικογενειακή ....

4.4. Μια τέτοια μπορείτε να δείτε βγαίνοντας από το μπαρουτόμυλοΜια τέτοια μπορείτε να δείτε βγαίνοντας από το μπαρουτόμυλο

5.5. Οι μπαρουτόμυλοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή της ...Οι μπαρουτόμυλοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή της ...

6.6. Οι  μπαρουτόμυλοι έγιναν .... και με αυτή τη μορφήΟι  μπαρουτόμυλοι έγιναν .... και με αυτή τη μορφή  

λειτούργησαν στην Ελλάδαλειτούργησαν στην Ελλάδα

7.7. Πρώτη ύλη για την παρασκευή Μπαρούτης Πρώτη ύλη για την παρασκευή Μπαρούτης 

8.8. Γειτονική κωμόπολη  πλούσια σε πρώτη ύληΓειτονική κωμόπολη  πλούσια σε πρώτη ύλη

9.9. Απαραίτητο για την παραγωγή της μπαρούτηςΑπαραίτητο για την παραγωγή της μπαρούτης

10.10.Εξωτερικό εξάρτημα του μπαρουτόμυλουΕξωτερικό εξάρτημα του μπαρουτόμυλου

11.11.Οικογένεια ονομαστών πυριτιδοποιώνΟικογένεια ονομαστών πυριτιδοποιών
12.  Η πόλη που πρωτοστάτησε στη παραγωγή μπαρούτης Η πόλη που πρωτοστάτησε στη παραγωγή μπαρούτης

ΚΑΘΕΤΑ:ΚΑΘΕΤΑ:

Οι μπαρουτόμυλοι χάρισαν στην Ελλάδα την .....Οι μπαρουτόμυλοι χάρισαν στην Ελλάδα την .....

1  1  
 2 2  

 4 4
55
66
77

88
9

1111
1212  

33

1010
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ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 5ηη

Περιηγηθείτε  το  χώρο  του  βυρσοδεψείου  και  παρατηρήστε  τις  διάφορεςΠεριηγηθείτε  το  χώρο  του  βυρσοδεψείου  και  παρατηρήστε  τις  διάφορες  
φάσεις της παλαιάς αυτής της τέχνης. φάσεις της παλαιάς αυτής της τέχνης. 

 Το νερό θεωρείς ότι είναι απαραίτητο για τη τέχνη του βυρσοδέψη;Το νερό θεωρείς ότι είναι απαραίτητο για τη τέχνη του βυρσοδέψη;  
Γιατί;Γιατί;
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................

 Η δραστηριότητα του βυρσοδέψη δημιουργεί κοινωνικές σχέσεις καιΗ δραστηριότητα του βυρσοδέψη δημιουργεί κοινωνικές σχέσεις και  
αλληλεπιδράσεις.  Με  ποιους  άλλους   επαγγελματίες  είχε  σχέση  οαλληλεπιδράσεις.  Με  ποιους  άλλους   επαγγελματίες  είχε  σχέση  ο  
βυρσοδέψης; βυρσοδέψης; 

α. γεωργούς α. γεωργούς  δ. μυλωνάδες δ. μυλωνάδες
                       β. κτηνοτρόφους                       β. κτηνοτρόφους              ε. κυνηγούς             ε. κυνηγούς

   γ. εμπόρους     γ. εμπόρους      στ. τυροκόμους    στ. τυροκόμους
 Ένα δεψικό υλικό: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ένα δεψικό υλικό: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Τι είναι το σαμά; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τι είναι το σαμά; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Λίμπα είναι :Λίμπα είναι :
α. πέτρα που λειώνει τα δεψικά υλικά,  β. γούρνα με νερό,  γ. μηχανήα. πέτρα που λειώνει τα δεψικά υλικά,  β. γούρνα με νερό,  γ. μηχανή  
που στρώνει το δέρμα.που στρώνει το δέρμα.  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ :
ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

Α. Προετοιμασία του ακατέργαστου δέρματος
1.Μαλάκωμα (Γίνεται σε γούρνες για ευκαμψία και ενυδάτωση των δερμάτων)
2.Σκίσιμο (Άνοιγμα του δέρματος και κόψιμο των περιττών τμημάτων)
3.Ξελέσισμα (Γίνεται στο καβαλέτο με κυρτή λάμα ώστε να φύγουν υπολείμματα σάρκας και υποδόριου ιστού)
4.Πλύσιμο (Στη γούρνα με τρεχούμενο νερό και στη συνέχεια στράγγισμα στις γαϊδάρες)
5.Αποτρίχωση (Γινόταν με ασβέστη παραδοσιακά ή και θειούχο νάτριο πιο πρόσφατα. Ο σβησμένος ασβέστης 
χαλάρωνε τους θύλακες των τριχών και φούσκωνε τις ίνες. Με τις τρίχες που απομακρύνονταν φτιάχνονταν 
δεύτερης κατηγορίας υφάσματα)
6.Ασβέστωμα (Τα δέρματα βυθίζονται σε λάκκους με ασβέστη ώστε να πάρουν πάχος και να μαλακώσουν)
7.Ξύρισμα (Απαλλάσσονται έτσι τα δέρματα από τις ρίζες των τριχών και μένει το δέρμα καθαρό)
8.Απασβέστωση (Πρέπει να φύγει όλος ο ασβέστης και αυτό γίνεται σε άφθονο τρεχούμενο νερό και τελικά με το 
σαμά δηλαδή περιττώματα σκύλων που εξουδετέρωναν τον ασβέστη).

Β. Δέψη 
Με τη δέψη σταμάτα η σήψη του δέρματος το οποίο αδιαβροχοποιείται και αποκτά αντοχή. Χρησιμοποιούνταν 
τμήματα φυτών με υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνες όπως το καπάκι από το βελανίδι .Τα δέρματα βυθίζονται σε 
λίμπες με τα δεψικά υλικά και εμποτίζονται με αυτά. Τελικά τα δέρματα λαδώνονται με ελαιόλαδο και απλώνονται 
να κερώσουν δηλαδή να ξεραθούν εντελώς. 

Γ. Μετάδεψη 
Στο στάδιο αυτό τα δέρματα παίρνουν την τελική τους μορφή ανάλογα με τον προορισμό τους. Τα δέρματα μπορεί 
να βαφούν να τυπωθούν πάνω τους σχέδια ή γραμμές ή και να γυαλιστούν. Αφού γίνει το τελικό φινίρισμα τα 
δέρματα είναι έτοιμα να πουληθούν.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3  η     
[ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΛΟΥΣΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ]

Ο Λούσιος, όπως αποκαλύπτει και το όνομά του, θεωρείτο το ποτάμι όπου οι νύμφες 
Θεισόα, Νέδα και Αγνώ έλουσαν το νεογέννητο Δία κρυφά από τον Κρόνο.
Οι κυριότερες πηγές του Λούσιου βρίσκονται κοντά στο χωριό Καρκαλού, όπου και η 
θέση  της  αρχαίας  κώμης  Θεισόας  και  βορειότερα  στην  περιοχή  του  χωριού 
Καλονέρι. Η διαδρομή του στο πρώτο τμήμα του φαραγγιού στα στενά της Καρκαλούς 
γίνεται  μέσα  από  ιτιές,  λεύκες  και  πλατάνια.  Το  ποτάμι  περνά  δυτικά  από  τη 
Δημητσάνα και καταλήγει στον Αλφειό 2.5 χιλ. ΒΔ της Καρύταινας, έχοντας διανύσει 
26 χιλιόμετρα και διασχίσει ένα από τα ωραιότερα φαράγγια της χώρας. Το ποτάμι 
είναι ιδιαίτερα ορμητικό. Ακόμα και τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες έχει μια ροή 
που φτάνει τα 8-9 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο.

Οι Νύμφες ήταν γυναικείες μορφές θεϊκής καταγωγής (είναι οι 
θυγατέρες του Δία του θεού της θύελλας)  και φαίνεται να έχουν 

σχέση με τα νερά των βροχών που έρχονται από τον ουρανό, 
πέφτουνε στη γη τρυπώνουν μέσα της για να ξαναβγούν στην 

επιφάνεια από της πηγές που αναβλύζουν. Ζούσαν μέσα στην άγρια 
φύση, τριγύριζαν στα βουνά, συνοδεύοντας την ’Αρτεμη και παίζοντας 
μαζί της. Έτσι οι Νύμφες κατέληξαν να είναι τριών ειδών: 1) Ναϊάδες, 
δηλαδή Νύμφες των ποταμών, των πηγών και των κρηνών   και είναι 

οι πιο γνωστές, 2) Ορεστιάδες, που κατοικούσαν στα βουνά όπου 
υπάρχουν πηγές και 3) Δρυάδες ή Αμαδρυάδες, δηλαδή Νύμφες των 
μοναχικών δέντρων και των λιβαδιών. Οι Νύμφες έχουν επιζήσει στη 
λαϊκή μας παράδοση μέχρι σήμερα· είναι οι γνωστές μας νεράιδες, που 

ζουν στα βουνά, στις νεραϊδοσπηλιές και τις νεραϊδόβρυσες
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Α. Προσανατολισμός
Με τη βοήθεια του παρακάτω χάρτη,   της πυξίδας και στοιχείων από το φυσικό 
περιβάλλον  εντοπίστε  και  σημειώστε  στον  χάρτη  τη  θέση  που  βρίσκεστε  και  τα 
γεωγραφικά σημεία του ορίζοντα.
Οι κυριότερες πηγές του Λούσιου ποταμού βρίσκονται κοντά στο χωριό Καλονέρι. 
Προσδιορίστε  τη  σχετική  γεωγραφική  θέση  του  χωριού  αυτού  από τη  θέση  που 
βρίσκεστε.  Προσδιορίστε  επίσης  τη  σχετική  γεωγραφική  θέση  του  οικισμού  της 
Δημητσάνας ……………………………………………………………………………………………………………………

Β
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Β. Τα μοναστήρια του Λούσιου
Στο φαράγγι  του Λούσιου ποταμού υπάρχουν σημαντικά μοναστήρια  τα οποία  και 
έδωσαν  στην  περιοχή  το  χαρακτηρισμό   ’Άγιο  όρος  της  Πελοποννήσου’’.  Να  τα 
εντοπίσετε  στο  χάρτη  και  να  τα  καταγράψετε.  Παρατηρήστε  με  τα  κιάλια  και 
εντοπίστε κάποιο. Στην ευρύτερη περιοχή  υπάρχουν ακόμα πολλά ασκηταριά και 
εκκλησίες. Ποια εξήγηση δίνετε γι αυτό;
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Γ. Η Μεγαλόπολη και ο λιγνίτης
Παρατηρήστε  στον ορίζονται  τα φουγάρα από το θερμοηλεκτρικό  εργοστάσιο της 
ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη που λειτουργεί με την καύση λιγνίτη. Πώς δημιουργήθηκε ο 
Λιγνίτης που υπάρχει εκεί; Για να απαντήσετε μελετήστε το κείμενο που ακολουθεί:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Στιγμιότυπα από παλαιοντολογικές ανασκαφές στην λεκάνη της Μεγαλόπολης του Καθηγητή Θ. 
Σκούφου (Μηρός και χαυλιόδοντας ελέφαντα)

«Η λεκάνη της Μεγαλόπολης προϊστορικά ήταν λίμνη. Στον πυθμένα και στα πλευρά 
της ζούσαν υδρόβια φυτά και στις πλαγιές των γύρω βουνών υπήρχαν πυκνά δάση. 
Κατά το Πλειστόκαινο (πριν από 2.000.000 χρόνια) ζούσαν εδώ σπονδυλωτά και 
προβοσκιδωτά ζώα (ελέφαντες, ρινόκεροι, ιπποπόταμοι κ.ά.) που είχαν 
μεταναστεύσει από την Κεντρική Ασία και την Αφρική μέσω του Σουέζ (η μορφή της 
ξηράς ήταν τότε πολύ διαφορετική από τη σημερινή).
Πριν από 100.000 χρόνια η λίμνη έγινε έλος. Στον πυθμένα του καταπλακώνονταν 
νεκρά φυτικά υλικά, που με το πέρασμα των αιώνων εξανθρακώθηκαν και 
δημιουργήθηκε ο λιγνίτης. Επίσης, τα λείψανα των νεκρών ζώων παρασύρονταν από 
τους χείμαρρους στον πυθμένα του έλους και σιγά-σιγά απολιθώθηκαν.
Κάποια στιγμή τα νερά βρήκαν διέξοδο από τα στενά της Καρύταινας και το έλος 
άδειασε. «Απομεινάρια» εκείνης της εποχής είναι τα πλούσια κοιτάσματα λιγνίτη 
αλλά και τα απολιθωμένα οστά προϊστορικών ζώων, που βρέθηκαν με ανασκαφές 
το 1902 στο Ίσωμα Καρυών και σε γειτονικά χωριά…».
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Γ. Η Δημητσάνα και η γονιμότητα του χώρου
Παρατηρήστε τον οικισμό  Δημητσάνας και την γύρω περιοχή. Θα χαρακτηρίζατε την 
περιοχή γόνιμη; Δικαιολογήστε την απάντηση σας.
Μελετήστε το παρακάτω κείμενο και σημειώστε την αιτιολογία που έδιναν οι αρχαίοι 
κάτοικοι  σχετικά με τη γονιμότητα της περιοχής.  Εσείς  σήμερα ποια εξήγηση θα 
δίνατε;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

«Η ιστορία αυτού του τόπου ξεκινάει από την αρχαία πόλη Τεύθι. Οι 
πιο σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία της αρχαίας Τεύθιδoς, 
προέρχονται από τον μεγάλο αρχαίο περιηγητή Παυσανία, που την 
επισκέφθηκε το 174 μ.Χ. και μας την περιέγραψε στα «Αρκαδικά» 
του. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση την οποία κατέγραψε o 
Παυσανίας, η Τεύθις είχε στείλει στον Τρωικό Πόλεμο το δικό της 
στρατιωτικό σώμα με ιδιαίτερο αρχηγό (ηγεμόνα), που άλλοι τον 
ονόμαζαν Τεύθι και άλλοι Όρvυτo. Ο Τεύθις στην Αυλίδα διαφώνησε 
με τον Αγαμέμvovα και αποφάσισε να πάρει τους Αρκάδες 
στρατιώτες που διοικούσε και να επιστρέψει στην πατρίδα του. Τότε 
λένε, εμφανίστηκε η Θεά Αθηνά και προσπαθούσε να του αλλάξει 
την απόφαση. Ο Τεύθις μέσα στον θυμό του χτύπησε και τραυμάτισε 
με το δόρυ του τη Θεά στο μηρό και στη συνέχεια πήρε το στρατό 
του και επέστρεψε στην Τεύθι. Εκεί, κάποια στιγμή, του φάνηκε ότι 
παρουσιάστηκε μπροστά του η Θεά τραυματισμένη στο μηρό. Ήταν 
η στιγμή που η Θεά επέβαλε την τιμωρία της. Από τότε κατέλαβε τον 
Τεύθι μια ανίατη αρρώστια, ενώ και η γη, μόνο σε αυτό το μέρος της 
Αρκαδίας έπαψε να δίνει καρπούς. Αργότερα το Μαντείο της 
Δωδώνης, ανάμεσα σε άλλους χρησμούς έδωσε την οδηγία στους 
Τευθιδιείς ότι, για να εξευμενίσουν τη Θεά, έπρεπε να 
κατασκευάσουν άγαλμα της Αθηνάς με τραύμα στο μηρό. Και o 
Παυσανίας συμπληρώνει. «Το άγαλμα αυτό το είδα και εγώ, και o 
μηρός του ήταν περιτυλιγμένος με κόκκινο επίδεσμο»».
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4  η  
[  ΜΕΛΕΤΗ  ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ]  

1. Προσεγγίζοντας το ποτάμι µε τις αισθήσεις

Διακρίνουμε και καταγράφουμε τους ήχους γύρω μας (Π.χ. νερό που κυλάει, νερό 
που πέφτει από ψηλά, ρυάκια, κυματισμούς, - Θορύβους από πέτρες, κροταλισμούς - 
Βόμβους  εντόμων,  κελαηδίσματα  πουλιών  -  Ήχους  από  ανθρώπινες 
δραστηριότητες).
Δημιουργούμε έναν  ΗΧΟΧΑΡΤΗ : Κλείνουμε τα μάτια  για ένα λεπτό και κάνοντας 
απόλυτη ησυχία αφουγκραζόμαστε και στη συνέχεια καταγράφουμε τους ήχους που 
ακούμε σε απλό σκαρίφημα.
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Διακρίνουμε οσμές
(Π.χ. Αρωματικά φυτά, βρεγμένο χώμα, σάπια φύλλα, ανθισμένους θάμνους κ.ά.)
………………………………………………………………………………………………….……………………..……………
Ψηλαφίζουμε το έδαφος 
(Διαπιστώνουμε για τη δομή του π.χ. αμμώδης, αργιλώδης, χονδρόκοκκο, πετρώδες 
κ.τ.λ.)
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Βλέπουμε το χώρο και σημειώνουμε αν μας αρέσει όπως είναι, αν έχει σκουπίδια ή 
μπάζα, αν υπάρχουν ίχνη ανθρώπων ή ζώων.
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………

2. Η ταυτότητα του  ποταμού 

Εξοικείωση µε το χώρο. 
Καταγράφουμε τα στοιχεία της περιοχής που βρισκόμαστε: 
Νομός:……………………………………… 
Δήμος:…………………….………………… 
Περιοχή:…………………………….……….. 

Καιρός κατά την ημέρα της επίσκεψης: ………………………………………………………………. 

Καταγράφουμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά που µας περιβάλλουν. 
Βουνά:…………………………………………………………………………………………………… 
Δάση:……………………………………………………………………………………………………. 
Καλλιέργειες:…………………………………………………………………………………………… 
Χωριά:……………………………………………………………………………………………………. 
Πηγές-χείμαρροι:……………………………………………………………………………………… 
Ποτάμια: ……………………………………………………………………………………………..

Τέλμα δίπλα στην κοίτη του Λούσιου ποταμού
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3. Διασαφήνιση των εννοιών: Λεκάνη απορροής, υδρογραφικό δίκτυο, υδροκρίτης

Το Υδρογραφικό δίκτυο του ποταμού Αλφειού

ΛΟΥΣΙΟΣ

ΑΛΦΕΙΟΣ

ΛΑΔΩΝΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

Λεκάνη απορροής, υδρογραφικό δίκτυο, υδροκρίτης
Κάθε ποτάμι τροφοδοτείται με νερό όχι μόνο από τις πηγές του, αλλά και από τα νερά της βροχής και των 
άλλων κατακρημνισμάτων (χιόνι, χαλάζι, δροσιά, πάχνη). Αν βάλουμε στη βροχή μια κοινή πλαστική 
λεκάνη, αυτή θα δεχτεί τόσο νερό όσο επιτρέπει η επιφάνειά της. Μια μεγαλύτερης επιφάνειας λεκάνη θα 
μπορούσε να συγκεντρώσει περισσότερο νερό.
Κάθε ποτάμι λοιπόν τροφοδοτείται εκτός από τα νερά των πηγών του και από το νερό που 
συγκεντρώνεται σε ένα τμήμα της επιφάνειας της γης. Το τμήμα της επιφάνειας της γης που συγκεντρώνει 
τα νερά που τροφοδοτούν το ποτάμι, λέγεται λεκάνη απορροής  του ποταμού. Περιλαμβάνει όλη την 
επιφάνεια που περικλείεται μεταξύ των ψηλότερων σημείων της περιοχής, δηλαδή της κορυφογραμμής. 
Μπορούμε λοιπόν σε έναν τοπογραφικό χάρτη, ενώνοντας με μια γραμμή, που λέγεται υδροκρίτης, τα 
ψηλότερα σημεία μιας περιοχής, να πάρουμε το σχήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού. Μέσα στη 
λεκάνη κυλάει ένας ποταμός με τους παραποτάμους του. Το σχήμα του ποταμού και των παραποτάμων 
είναι το υδρογραφικό δίκτυο. Αυτό μπορεί να έχει διάφορες μορφές, ανάλογα με τα πετρώματα της 
περιοχής και τη μορφολογία της 
Ας πάρουμε λοιπόν ένα χάρτη. Εντοπίζουμε ένα ποτάμι, τις πηγές του, τους παραποτάμους του, τις 
εκβολές του και το χρωματίζουμε με έντονο γαλάζιο χρώμα. Έχουμε αμέσως το σχήμα του υδρογραφικού 
δικτύου. Μετά, εντοπίζουμε τα ψηλότερα σημεία της περιοχής, τα σημειώνουμε και τα ενώνουμε με μια 
συνεχή γραμμή. Σχηματίσαμε έτσι και τον υδροκρίτη. Αν υποθέσουμε τώρα ότι στην περιοχή αυτή πέφτει 
βροχή, τα νερά της βροχής διαχωρίζονται από τον υδροκρίτη. Όσα πέφτουν μέσα στη λεκάνη απορροής 
του ποταμού τον τροφοδοτούν με νερό, ενώ όσα πέφτουν έξω από τον υδροκρίτη τροφοδοτούν κάποιο 
άλλο ποτάμι, στη γειτονική λεκάνη απορροής.

ΕΛΙΣΣΩΝΑΣ

ΤΡΑΓΟΣ

ΑΡΟΑΝΙΟΣ

ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟ ΡΕΜΑ

ΜΥΛΑΩΝ



92

Χρωματίζουμε  µε  γαλάζιο  χρώμα  την  πορεία  του  νερού  του  ποταμού  από  τις 
εκβολές  προς  τις  πηγές,  όπως  και  τους  παραποτάμους.  Έτσι  σχηματίζεται  ο 
υδρογραφικός  χάρτης  της  περιοχής.  Στη  συνέχεια  εντοπίζουμε  στο  χάρτη  τα 
ψηλότερα σημεία (κορυφογραμμές- κορυφές) και τα χρωματίζουμε κόκκινα και τέλος 
ενώνουμε µε κίτρινο χρώμα τα κόκκινα σημεία.   Εντοπίζουμε στο χάρτη σε ποιο 
σημείο της λεκάνης απορροής βρισκόμαστε. 
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4.Προσεγγίζοντας το ποτάμι µε τη βοήθεια της επιστήμης

Α. Βιολογία
Ανακατεύουμε το βυθό µ’ ένα ξύλο. Με µια απόχη που σέρνουμε αντίθετα προς τη 
ροή του ποταμού, συγκεντρώνουμε το υλικό σε βαζάκια. Ξεχωρίζουμε µε το µάτι ή το 
μεγεθυντικό φακό τα διάφορα είδη ασπόνδυλων ζώων που παρατηρούμε. 

  Αναγνώριση πανίδας:   
Ψάχνουμε για ίχνη ζώων και πουλιών ,  ανακαλύπτουμε κρυμμένα ζώα κάτω από 
πέτρες μέσα στη λάσπη κτλ.

Ζώα που υπάρχουν:  
[ΕΡΠΕΤΑ .… ΠΟΥΛΙΑ…. ΑΜΦΙΒΙΑ…. ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ…. ΕΝΤΟΜΑ…. ΨΑΡΙΑ.... ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ….]

Βιοδηλωτικά ίχνη: ΝΑΙ -- ΟΧΙ 
(Ακαθαρσίες ζώων … Φτερά πουλιών… Πατημασιές… Μισοφαγωμένοι καρποί… Ιστοί 
αράχνης… Φωλιές πουλιών… Σκελετός… Κόκκαλα…  Λαγούμια…   ……………………………)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΧΝΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΟΥ

=>Μυρμήγκια – Σκουλήκια – Μέλισσες & σφήκες – Κάμπιες – Πεταλούδες – Αράχνες 
Άλλα: 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………
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Αναγνώριση χλωρίδας 

Δέντρα:  
Αειθαλή:…………………………………………………………………………………………..…………………………………..
Φυλλοβόλα:………………………………………………………………………………………….………………………………..  

Θάμνοι: (Ζουν, συνήθως, πολλά χρόνια. Έχουν πολλούς, σκληρούς βλαστούς)    
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
Αναρριχόμενα:…………………………………………………………………………… 

Ποώδη (Ζουν, συνήθως, ένα χρόνο. Έχουν μαλακό, πράσινο βλαστό)
……………………………………………………………………………………………… 

Βρύα (Τα βρύα ανήκουν σε μια πρωτόγονη κατηγορία φυτών, τα βρυόφυτα. Είναι συνήθως 
πράσινα και μικρά και συχνά τα βρίσκουμε σε βράχους, στο έδαφος, σε πεσμένους κορμούς 

και πάνω σε δέντρα, άλλα προτιμούν τα κρύα και υγρά περιβάλλοντα των δασών, τους 
βάλτους και τις όχθες των ρυακιών)

Λειχήνες (Οι λειχήνες είναι άλλη μια πρωτόγονη κατηγορία οργανισμών, οι οποίοι 
αποτελούν μια παράδοξη συμβίωση δύο ειδών που ανήκουν σε διαφορετικά βασίλεια, αλλά 
λειτουργούν ως μία βιολογική μονάδα. Η συμβίωση γίνεται από ένα φύκος και ένα μύκητα.)

Μανιτάρια – Φτέρες  ………….…………………………………………………………………………………………………..………………..

Υδρόβια φυτά ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
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ΕΥΡΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Χρειαζόμαστε μια μετροταινία. Στο 1,5 μ από τη ρίζα του πλάτανου μετρούμε την περιφέρεια 
του κορμού του δέντρου. Μετατρέπουμε τη μέτρησή μας σε εκατοστά και διαιρούμε με το 3,5 
εάν  το  πλατάνι  βρίσκεται  σε  μέρος  συνεχούς  ροής  ή  με  το  3  εάν  βρίσκεται  σε  μέρος 
περιοδικής ροής. Αν πρόκειται για πεύκο, διαιρούμε με το 2,5.

ΕΥΡΕΣΗ ΥΨΟΥΣ ΔΕΝΤΡΟΥ
Χρειαζόμαστε μια μετροταινία και ένα διαφανή χάρακας 50 εκ.
Στο 1μ από τη ρίζα του δέντρου, κυκλώνουμε με τη μετροταινία τον κορμό του. (Δε μετρούμε 
περιφέρεια κορμού) και τη σταθεροποιούμε. Στη συνέχεια ένα παιδί στέκεται απέναντι από 
το δέντρο σε μικρή απόσταση. Τεντώνει το χέρι του έτσι ώστε αυτό να σχηματίζει ορθή γωνία 
με τον κορμό του. Στο χέρι του κρατά όρθιο το χάρακα ώστε και ο χάρακας να σχηματίζει 
ορθή γωνία με το χέρι του. Κλείνοντας το ένα μάτι κοιτάζει μέσα από το χάρακα το δέντρο. 
Πρέπει να βλέπει στο μηδέν του χάρακα τη ρίζα του δέντρου. Έπειτα παίρνει δύο μετρήσεις: 
α) σε ποιο σημείο του χάρακα βλέπει τη μετροταινία και β) σε ποιο σημείο του χάρακα βλέπει 
την κορυφή του δέντρου. Για να το πετύχει αυτό μπορεί να χρειασθεί να μετακινηθεί από το 
σημείο που βρίσκεται, έτσι ώστε όλο το δέντρο να «μπαίνει μέσα στο χάρακα». Έπειτα διαιρεί 
τις δύο μετρήσεις: εκατοστά που είδε την κορυφή με εκατοστά που είδε τη μετροταινία. Το 
πηλίκο της διαίρεσης είναι το ύψος του δέντρου.
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Β. Φυσική: 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Αρχικά εκτιμούμε  µε την αφή τη θερμοκρασία του νερού
Πόσους βαθμούς πιστεύουμε ότι έχει το νερό; …………………..
Με  το  θερμόμετρο  μετρούμε  τη  θερμοκρασία  του   νερού  και  του  αέρα  . 
Συγκρίνουμε τις τιμές και δικαιολογούμε τις διαφορές. 
Θερμοκρασία ( C): νερού ………….
Θερμοκρασία (C): αέρα …………..

Χρώμα του νερού ……………………………………

ΤΑΧΥΤΗΤΑ-ΠΑΡΟΧΗ
 Μετράμε το πλάτος ……………………… και το βάθος………………………… του ποταμού.

 Παρατηρούμε και περιγράφουμε και καταγράφουμε τη ροή του ποταμού: Στάσιμο 
νερό – Φαινομενικά ακίνητο -- Τρεχούμενο νερό -- Μικρά κύματα κατά τη ροή -- 
Κύματα κατά τη ροή µε αφρό – Καταρράκτες

 Παρατηρούμε και περιγράφουμε και καταγράφουμε τη διαφάνεια του νερού  του 
ποταμού

 Με ένα χρονόμετρο κι ένα πορτοκάλι (ή ένα άλλο αντικείμενο ελαφρύ και έντονου 
χρώματος) μετρούμε την  ταχύτητα του  νερού. [Στην όχθη του ποταμού ορίζουμε 
κατά μήκος µια απόσταση (π.χ. 20 μέτρων). Στην αρχή της απόστασης στέκεται ένας 
μαθητής, µε το χρονόμετρο και στο τέλος της απόστασης ένας άλλος μαθητής και 
στην αρχή της απόστασης ένας μαθητής αφήνει να πέσει στο νερό το πορτοκάλι]. 
Ο Μαθητής Α αρχίζει τη χρονομέτρηση. Όταν το αντικείμενο φτάσει στον μαθητή Β, 
αυτός φωνάζει και ο μαθητής Α σταματά τη χρονομέτρηση. 
Στο τύπο S=u*t ή u=S/t θέτουμε στη θέση του S το μήκος των 20 μέτρων στη θέση 
του t το χρόνο του χρονομέτρου κι έτσι προκύπτει η ταχύτητα (u) του νερού του 
ποταμού, η οποία ταυτίζεται με την ταχύτητα του αντικειμένου που μετρήσαμε. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Γ. Χημεία

Το   pH  
Το  pH είναι δείκτης περιεκτικότητας των χημικών ενώσεων οξέων και αλκαλίων 
(βάσεων) στο νερό. Το μετράμε σε μια κλίμακα που παίρνει τιμές από το 0 έως το 
14. Το ουδέτερο σημείο της κλίμακα είναι το 7. Από το 7 και κάτω το νερό είναι 
όξινο, από το 7 και πάνω βασικό. Κάθε μεταβολή κατά 1 μονάδα, σημαίνει 10 φορές 
περισσότερη ή λιγότερη συγκέντρωση οξέως.
Το  pH επηρεάζεται από τη θερμοκρασία, τα πετρώματα, τη φωτοσύνθεση, και τις 
ανθρώπινες  δραστηριότητες.  Η  τιμή  του  pH είναι  σημαντική  για  τη  ζωή  των 
υδρόβιων ζώων και φυτών: Κάθε είδος έχει το δικό του εύρος τιμών και παρουσιάζει 
μικρή αντοχή στις μεταβολές του. Για τη διαβίωση των ψαριών του γλυκού νερού για 
παράδειγμα απαιτούνται τιμές pH 6-8.
Οι  τιμές  του  PH  του  νερού,  της  περιεκτικότητας  σε  άλατα  και  του  διαλυμένου 
οξυγόνου, έχουν επιπτώσεις στη ζωή που υπάρχει στο νερό. Ο προσδιορισμός των 
νιτρικών, αμμωνιακών και φωσφορικών ιόντων του νερού δείχνει την επιβάρυνση ή 
όχι  από  αστικά,  βιομηχανικά  λύματα  και  από  υπολείμματα  λιπασμάτων  και 
φυτοφαρμάκων. Καταγράφουμε τις τιμές και καταλήγουμε σε συμπεράσματα. 
Ph ………………………….

Διαλυμένες ουσίες
ΝΟ3¯ Νιτρικά …………….…..  PO4¯3

 --- Φωσφορικά ……………….. NH4
+

Αμμωνιακά ………………….. ΝΟ2¯) Νιτρώδη …………………..

Τα νιτρικά ιόντα (ΝΟ3¯ )   προέρχονται κυρίως από την υπερβολική ρύπανση των 
γεωργικών  καλλιεργειών,  τα  ανεπεξέργαστα  αστικά  λύματα  και  τα  ατμοσφαιρικά 
κατακρημνίσματα. Σε  υπερβολικές  ποσότητες  προκαλούν  το  φαινόμενο  του 
ευτροφισμού  του  νερού.  Αν εισέλθουν στον οργανισμό των μικρών παιδιών, σε 
μεγάλες ποσότητες ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλούν ασθένειες. 
Επιτρεπτά όρια για το πόσιμο νερό: 25 – 50 mg/lt.

Τα νιτρώδη ιόντα (ΝΟ2¯) προέρχονται από αποσύνθεση πρωτεϊνούχων  ενώσεων 
από ζωικά ή ανθρώπινα απόβλητα καθώς και από απόβλητα βιομηχανικών μονάδων. 
Τα  νιτρώδη  ιόντα,  δε  βρίσκονται  σε  κανονικές  συνθήκες  στα  φυσικά  νερά  και 
υποδηλώνουν  μόλυνση  από συστατικά  οργανικής  προέλευσης,  όπως περιττώματα. 
Στο πόσιμο νερό το ανώτερο επιτρεπτό όριο είναι 0,5mg/lt.
Τα  φωσφορικά  ιόντα  (PO4¯3)  προέρχονται  από  διάβρωση  φωσφορικών 
πετρωμάτων  τις  βροχές,  τη  ρίψη  κοπριάς,  τα  βιομηχανικά  απόβλητα,  τα 
απορρυπαντικά και τα όταν δεν είναι πλήρης ο βιολογικός καθαρισμός, που εκβάλλει 
στο ποτάμι. Προκαλούν ευτροφισμό.Επιτρεπτά όρια μικρότερα των 50 mg/lt., για το 
πόσιμο νερό μικρότερα των 40  mg/lt.
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Διαλυμένο οξυγόνο ………………
Το διαλυμένο οξυγόνο είναι απαραίτητο για να ζήσουν και να αναπτυχθούν όλοι οι 
υδρόβιοι οργανισμοί. Το περισσότερο οξυγόνο προέρχεται από την ατμόσφαιρα και 
ένα μικρό ποσοστό από τη φωτοσύνθεση οργανισμών του νερού.
Η έλλειψη οξυγόνου μπορεί να προκαλέσει ασφυξία στα ψάρια. Επιθυμητά όρια 
διαλυμένου οξυγόνου είναι περισσότερο από 5-6 mg/lt για την ανάπτυξη και τη 
ζωή των περισσότερων υδρόβιων οργανισμών. Αύξηση της θερμοκρασίας του 
νερού συνεπάγεται μείωση της συγκέντρωσης του διαλυμένου οξυγόνου.

Ολική σκληρότητα …………….  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ

ΔΕΙΓΜΑ   1 ΔΕΙΓΜΑ  2 ΟΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΝΙΤΡΙΚΑ (ΝΟ3¯) mg/l <50

ΝΙΤΡΩΔΗ (ΝΟ2¯) mg/l <0,5
ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ (ΡΟ4)¯3 

mg/l
<40

ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
(Γαλλικοί Βαθμοί)

0-8  Μαλακό 8-12 Ελαφρώς 
σκληρό 12-18 Μέτριο 18-30 
Σκληρό  >30  Πολύ σκληρό

ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
mg/l
Ph 6,5-8,5
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Δ. Γεωλογία
Μαθαίνουμε  να  χρησιμοποιούμε  την  πυξίδα  και  εντοπίζουμε  τα  σημεία  του 
ορίζοντα . Από που έρχεται το νερό του ποταμού;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Καταγράφουμε όσο περισσότερα συνώνυμα μπορούμε της λέξης πέτρα. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Παρατηρούμε τις πέτρες στην όχθη και τη κοίτη του ποταμού. Είναι όλες ίδιες;
Γιατί έχουν διαφορετικό χρώμα; Πώς είναι το σχήμα τους; Το σχήμα τους και η 
μορφή τους μοιάζουν με τις πέτρες που υπάρχουν δίπλα στο δρόμο; Από πού έχουν 
έρθει και πως έχουν δημιουργηθεί ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ο άνθρωπος και το ποτάμι

Α. Σημειώστε ποια προβλήματα δημιουργούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
στο ποτάμι 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Β. Συμβαίνει και το αντίθετο; Υπάρχουν προβλήματα που προξενεί το ποτάμι στις 
γύρω από αυτόν περιοχές (αγροτικές ή αστικές);
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Γ. Καταγράψτε τις  ανθρώπινες παρεμβάσεις γύρω από το ποτάμι [Υπάρχουν στις 
όχθες τσιμέντο,  ανάχωμα,  σωλήνες ,  κατασκευές στην κοίτη,  γούβες,  αμμοληψία, 
φράγματα, κανάλια εκτροπής ή κάτι άλλο;]
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Δ. Αν υπάρχει κάποια γέφυρα στη περιοχή περιέγραψε τα χαρακτηριστικά της (υλικό 
κατασκευής, σύγχρονη ή παλαιότερη, πυλώνες στο νερό κ.λ.π.) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Ε. Καταγράψτε σημάδια ρύπανσης του ποταμού από υγρά απόβλητα και φυτοφάρμακα 
[Υπάρχουν σωλήνες αποχέτευσης -- Άδεια κουτιά φυτοφαρμάκων;]
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ΣΤ. Καταγράψτε  τα είδη των σκουπιδιών που συναντάτε (Πλαστικά – Μέταλλα – 
Γυαλί – Ελαστικά – Ξύλα – Άλλα) 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Σημειώστε ποια από αυτά είναι τα περισσότερα ……………………………………………………..……
Σημειώστε  αυτά που σου φαίνονται επικίνδυνα ………………………………………………………….

Ζ. Προτάσεις
Μετά από τις παραπάνω παρατηρήσεις σας να προτείνετε τρόπους συλλογικής και 
ατομικής δράσης για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. Τι προσφέρει ένα ποτάμιο οικοσύστημα. 

Τοποθετήστε σε σειρά στο διπλανό πίνακα τις παρακάτω λέξεις αρχίζοντας από 
αυτήν που εσείς εκτιμάτε ως την  πιο σημαντική 

Ψυχαγωγία – βλάστηση – νερό – μεταφορά – οξυγόνο – δροσιά – τροφή –  χώμα – 
άσκηση – ενέργεια – ψάρεμα – κατοικία

7. Ο Λούσιος ποταμός 
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λέξεις και κάντε μια σύντομη περιγραφή του Λούσιου 
ποταμού :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Ιτιές , Αρκαδία, οικοσύστημα, ορμητικός,  φαράγγι, πανίδα, Αλφειός, Δίας, Μοναστήρια, 
Καλονέρι, παραπόταμος, ράφτινκ, χωράφια, Δημητσάνα.
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…γιατί ένα ρυάκι δεν είναι απλώς λίγο νερό
    που κατρακυλάει τον κατήφορο,
    είναι η λαλούσα κι εύχαρις υποδήλωση
    της παιδικής ηλικίας των πραγμάτων
                                                       (Εν λευκώ)

Οδυσσέας Ελύτης 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5  η     
[ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ 

ΛΑΔΩΝΑ ΠΟΤΑΜΟΥ]
Το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ, βρίσκεται κοντά στα χωριά Τουμπίτσι και 
Βούτση  του  Δήμου  Τροπαίων  στη  Γορτυνία.  Είναι  μια  σχετική  μικρή  μονάδα 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, που αξιοποιεί την δυναμική ενέργεια του νερού. Το 
νερό   μεταφέρεται  στο  εργοστάσιο  με  σήραγγα  από την  τεχνητή  λίμνη,  που έχει 
δημιουργηθεί στο όρος Αφροδίσιο, μετά την κατασκευή φράγματος στην  κοίτη του 
ποταμού  Λάδωνα.  Οι  μαθητές  θα  έχουν  την  ευκαιρία  να   εξερευνήσουν  και  να 
γνωρίσουν πώς λειτουργεί το Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, χωρισμένοι σε 5 ομάδες. Η 
Πρώτη ομάδα  αναζητά ιστορικά στοιχεία σχετικά με την κατασκευή του φράγματος 
και του εργοστασίου και μυθολογικά στοιχεία για τον ποταμό Λάδωνα. Η Δεύτερη 
ομάδα στοιχεία,  που έχουν να κάνουν με την  παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.  Η 
Τρίτη  ομάδα  αναζητά  στοιχεία,  που  σχετίζονται  με  το  τεχνικό  κομμάτι  της 
κατασκευή και της λειτουργίας του φράγματος και του υδροηλεκτρικού εργοστασίου. 
Η Τέταρτη ομάδα διερευνά την επίδραση στο φυσικό περιβάλλον του τεχνικού αυτού 
έργου και η Πέμπτη ομάδα θα χρησιμοποιήσει την τέχνη, για να αναπαραστήσει το 
τεχνικό αυτό έργο και την επίδραση του στη φύση και τους ανθρώπους. 
Η πρώτη και η πέμπτη ομάδα θα εργαστούν στο χώρο της Λέσχης του προσωπικού 
του Εργοστασίου, η δεύτερη και η τρίτη στο χώρο του Υδροηλεκτρικού εργοστασίου 
και η τέταρτη στον προαύλιο χώρο και το γειτονικό μονοπάτι του Υδροηλεκτρικού 
εργοστασίου.
Οι  ομάδες  θα αντλήσουν  το  υλικό  τους από ερωτήσεις  στο  προσωπικό και  τους 
εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ Ηραίας και από τη μελέτη πηγών που τους δίνονται.
Με  το  τέλος  της  εργασίας  των  ομάδων  ακολουθεί  κοινή  συνάντηση  όπου 
κοινοποιούνται και ανταλλάσσονται τα στοιχεία που ανακάλυψε κάθε ομάδα

         Το Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο                                      Το φράγμα
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ΟΜΑΔΑ 1  Η    ΙΣΤΟΡΙΑ  

1. Πότε  κατασκευάστηκε  το  φράγμα  και  το  Υδροηλεκτρικό  εργοστάσιο  του 
ποταμού Λάδωνα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Από ποιους κατασκευάστηκε και για ποιο λόγο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Πόσα χρόνια χρειάστηκε για να τελειώσει η  κατασκευή του;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Ποιο ήταν το κόστος της κατασκευής;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Υπάρχει άλλο τέτοιο εργοστάσιο στην Ελλάδα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Πόσοι άνθρωποι εργάζονται στον σταθμό καθημερινά;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Πόσες ώρες λειτουργεί  κάθε ημέρα το εργοστάσιο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Που βρίσκεται, πότε και από ποιούς κατασκευάστηκε το Γεφύρι της κυράς;

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΚΥΡΑΣ
Αξιοθέατο της περιοχής αποτελεί το περίφημο της «Κυράς το γεφύρι» 
που βρίσκεται Νότια του χωριού Μουριά. Η κατασκευή του 
τοποθετείται στον 13ο αιώνα μΧ. 

Όπως είναι γνωστό η Πελοπόννησος γνώρισε πολλούς κατακτητές. 
Μετά την κάθοδο των Σλάβων, στον 13 αιώνα πια, έχει περάσει στα 
χέρια των Φράγκων που τη διαμοιράζουν σε Βαρονίες. Μία από αυτές,  
πολύ ισχυρή, με 24 φέουδα, είναι η βαρονία της Άκοβας που βρίσκεται 
στην σημερινή περιοχή των Τροπαίων . Το «Άκοβα» έχει τη ρίζα του 
στο  λατινικό «άκουα» που σημαίνει ύδωρ. Αφεντικό της Άκοβας ήταν  
ο βαρόνος Γκωτιέ ντε Ροζιέρ. Αργότερα την Άκοβα διοίκησε η κυρά 
Μαργαρίτα η οποία ήταν συγγενής του Ντε Ροζιέρ και δευτερότοκη 

κόρη του Γουλιέλμου Βιλεαρδουίνου ηγεμόνα της Αχαϊας. Από την 
κυρά Μαργαρίτα (ο θρύλος λέει ότι καμιά φράγγισα  δεσποσύνη δεν 
την ξεπερνούσε σε παλληκαριά) πήρε το όνομά του το γεφύρι. Ερχόταν 
από το κάστρο της Άκοβα (το σημερινό χωριό Βυζίκι)  και έπρεπε να 
περάσει το ποτάμι οπότε  διαπίστωσε, πως οι ξύλινοι κορμοί που το 
γεφύρωναν είχαν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά του ποταμού. 
Έτσι έδωσε εντολή με δικά της έξοδα να χτιστεί το πέτρινο γεφύρι

Έχει άριστη τοιχοποιία, μήκος 54.6 μ. πλάτος 2.15μ. και πέντε τόξα. 
Τα δύο πρώτα τόξα χτίστηκαν επί Φραγκοκρατίας. Επί Τουρκοκρατίας 
αργότερα προστέθηκαν τα άλλα δύο τόξα και το 1908 κτίστηκε το 
πέμπτο τόξο. Μετά την κατασκευή του φράγματος του Λάδωνα το 1954 
 το γεφύρι κατακλύστηκε από τα νερά του φράγματος και μόνον κατά 
τους θερινούς μήνες που αποσύρονται τα νερά εμφανίζεται. Δίπλα από 
της Κυράς το γεφύρι κατασκευάστηκε το 2002 και λειτουργεί νέα 
γέφυρα που συνδέει τα χωριά της περιοχής.
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9.  Ποιος ήταν ο Λάδωνας σύμφωνα με τη μυθολογία;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΑΔΩΝΑΣ
Πήρε το όνομά του από το βοιωτικό Λάδωνα όταν το 1307π.χ. 

κατοίκησαν στην περιοχή Βοιωτοί.
Ο Λάδωνας στην αρχαιότητα θεωρούταν ποτάμιος θεός. 

Όπως οι περισσότεροι ποταμοί ήταν γιος του Ωκεανού και της 
Tηθύος. Παντρεύτηκε  τη Στυμφαλίδα και απέκτησε μαζί της 
δυο κόρες, τη Δάφνη  ( η νύμφη των δασών) και τη Mετώπη, τη 
γυναίκα του θεού - ποταμού Aσωπού.

 Σύμφωνα με άλλο μύθο ο Λάδωνας ήταν ο δράκος  με εκατό 
κεφάλια και εκατό φωνές που φύλαγε τα Χρυσά Μήλα των 
Εσπερίδων στο δέντρο της ζωής μαζί με τις Εσπερίδες. Οι 
μηλιές που παρήγαγαν τους καρπούς αυτούς είχαν δοθεί από 
τη Γη στο Δία και την Ήρα σαν γαμήλιο δώρο. Η Ήρα φύτεψε τα 
δέντρα στον κήπο των θεών, ο οποίος βρισκόταν στη χώρα του 
Άτλαντα. Ο Άτλαντας βρισκόταν έξω από τον κήπο και σήκωνε 
στους ώμους του τον ουρανό, τιμωρία που του είχε επιβληθεί 
από το Δία. Οι κόρες του Άτλαντα έκλεβαν όμως τα μήλα, γι 
αυτό και η Ήρα ανέθεσε τη φύλαξή τους στις νύμφες Εσπερίδες 
και στο δράκοντα Λάδωνα, γιο του Τυφώνα και της Έχιδνας.

Είναι πολύ  γνωστός ο μύθος της πανέμορφης θυγατέρας του 
Λάδωνα  Δάφνης, με τον θεό Απόλλωνα , που εκτυλίχθηκε στις 
όχθες του ποταμού  Λάδωνα. Ο θεός Απόλλωνας θέλοντας να 
κατακτήσει  την νύμφη Δάφνη , την κυνήγησε σε αυτόν  τον 
χώρο και όταν την πλησίασε, αυτή για να τον αποφύγει, 
παρακάλεσε τον πατέρα της θεό Λάδωνα να την μεταμορφώσει 
σε δένδρο. Έτσι, η νύμφη Δάφνη μεταμορφώθηκε σε δένδρο , 
που επίσης ονομάστηκε δάφνη , ο δε Απόλλων έκοψε από 
κλαδιά και έφτιαξε το γνωστό στεφάνι από δάφνη , που με 
αυτό στεφανώνονται και σήμερα οι νικητές και οι ανδρείοι.
Σύμφωνα με τη μυθολογία επίσης στο Λάδωνα  λουζόταν η θεά 
Δήμητρα και κυνηγούσε  η θεά του κυνηγίου  Άρτεμις , ενώ 
εδώ περιφερόταν και ο τραγοπόδαρος θεός Πάν. Σύμφωνα με 
το μύθο Ο Πάνας κάποια στιγμή είδε εκεί την ωραία νύμφη 
Σύριγγα και άρχισε να την κυνηγά. Τότε αυτή εξαντλημένη, 
έφτασε στις όχθες του ποταμού και παρακάλεσε τον Λάδωνα 
να την βοηθήσει. Εκείνος, μόλις είδε τον Πάνα να την 
πλησιάζει, την μεταμόρφωσε σε καλαμιά. Τότε ο Πάνας έκοψε 
μερικά καλάμια, τα ένωσε μεταξύ τους και σχημάτισε το δικό 
του χαρακτηριστικό σε μορφή και ήχο μουσικό όργανο που 
ονομάστηκε σύριγγα.
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ΟΜΑΔΑ 2  Η   ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ  

1. Ποιες είναι οι μετατροπές ενέργειας που συμβαίνουν από την τεχνητή  λίμνη 
μέχρι το σταθμό παραγωγής;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Τι είναι μια ηλεκτρογεννήτρια; Πόσες τέτοιες υπάρχουν στο Υδροηλεκτρικό 
εργοστάσιο του Λάδωνα. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Τι υπάρχει στο εσωτερικό μια ηλεκτρογεννήτριας; Σε ποιο φυσικό φαινόμενο 
στηρίζεται η λειτουργία τους;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Με τι  βοήθεια τι  είδους υδροστροβίλων λειτουργούν οι  ηλεκτρογεννήτριες 
που υπάρχουν στο Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο του Λάδωνα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

                         
Στρόβιλος  τύπου FRANCIS                            Στρόβιλος τύπου PELTON

5. Ποιος είναι ο συντελεστής απόδοσης των γεννητριών του εργοστασίου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Ποια είναι η Ισχύς κάθε ηλεκτρογεννήτριας;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ισχύς είναι ένα Φυσικό μέγεθος που εκφράζει το έργο που παράγει μια  μηχανή στη μονάδα 
του χρόνου. Για το ηλεκτρικό ρεύμα ισχύς είναι το γινόμενο της έντασης του ρεύματος που 
περνά από έναν αγωγό επί την τάση (διαφορά δυναμικού) στα άκρα του αγωγού. Μετριέται 
σε βατ (Watt). Πολλαπλάσιο του βατ είναι το κιλοβάτ (ΚW). [1 ΚW= 1000 W]

Συντελεστής απόδοσης μιας μηχανής λέμε το πηλίκο της χρήσιμης ενέργειας που μας 
αποδίδει η μηχανή προς την ενέργεια που της προσφέραμε

http://sfrang.com/historia/graphics/60/62-83.gif
http://sfrang.com/historia/graphics/60/62-84.gif
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7. Ποιάς περιοχής τις  ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια μπορεί  να καλύψει  το 
εργοστάσιο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Τι ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην Ελλάδα καλύπτει 
το Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Λάδωνα; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τις γεννήτριες του εργοστασίου έχει 
τάση 75.000 Volt .Σε υποσταθμό όμως που υπάρχει διπλά στο εργοστάσιο με 
τη βοήθεια μετασχηματιστών ανυψώνεται η τάση σε  750.000 Volt . Γιατί 
είναι απαραίτητο να γίνει αυτό;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Τι προβλήματα  δημιουργούνται σε περιόδους ανομβρίας; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Οι ηλεκτρογεννήτριες  έχουν την  ίδια  αρχή λειτουργίας με το δυναμό των 
ποδηλάτων. Περιέγραψε τη λειτουργία ενός δυναμό ποδηλάτου.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

    

Δυναμό ποδηλάτου
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ΟΜΑΔΑ 3  Η   ΜΗΧΑΝΙΚΗ  

1. Σε ποιο βουνό είναι κατασκευασμένο το φράγμα του ποταμού λάδωνα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ποια  είναι  τα  τεχνικά   χαρακτηριστικά  (ύψος  –  μήκος  -  πλάτος)  του 
φράγματος ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Τα  φράγματα  ανάλογα  με  το  είδος  της  κατασκευής  τους  χωρίζονται  σε 
α)Φράγματα Βαρύτητας   β)Τοξωτά φράγματα    γ)Εύκαμπτα φράγματα (Χωμάτινα). 
Σε ποια κατηγορία θα κατέτασσες το φράγμα του Λάδωνα;

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                  

                      Φράγμα Βαρύτητας                                     Τοξωτά φράγματα

4. Πριν αρχίσει να κατασκευάζεται  ένα  φράγμα  πρέπει να δημιουργηθεί μία 
σήραγγα  εκτροπής. Ποια η χρησιμότητα της;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Τι είναι ο υπερχειλιστής ενός φράγματος;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Από τι υλικό είναι κατασκευασμένο το φράγμα; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Ποια  είναι  η  μέγιστη  διάρκεια  ζωής του φράγματος  και  ποιοι  παράγοντες 
μπορεί να την επηρεάσουν;  

http://sfrang.com/historia/graphics/60/62-94.jpg
http://sfrang.com/historia/graphics/60/62-95.jpg
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Πόση  είναι  η  συνολική  επιφάνεια  της  τεχνητής  λίμνης  που  σχηματίστηκε 
πίσω από το φράγμα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Πόσα κυβικά μέτρα είναι το νερό της λίμνης, ποιες είναι οι διαστάσεις της ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Πώς  γίνεται  η  μεταφορά  του  νερού  από  την  τεχνητή  Λίμνη  στο 
Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Ποιά είναι η διάμετρος του τούνελ και του αγωγού πτώσης; Γιατί στενεύει ο 
αγωγός πτώσης κοντά στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Η υδροηλεκτρική ενέργεια θεωρείται ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή ενέργειας. 
Εξήγησε γιατί.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Συμφέρει οικονομικά η κατασκευή υδροηλεκτρικών εργοστασίων;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ΟΜΑΔΑ 4  Η   ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

1. Ποιες είναι οι επιπτώσεις από τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης του 
Λάδωνα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
Από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και 
βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα. Η κατασκευή των 
Υδροηλεκτρικών Έργων, ως έργα πολλαπλής σκοπιμότητας, εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, καλύπτει ζωτικές ανάγκες ευρύτερης εθνικής σημασίας, όπως ύδρευση, άρδευση, 
αντιπλημμυρική προστασία, διατήρηση οικοσυστημάτων ενώ παράλληλα συμβάλλει σημαντικά 
στη διαχείριση των υδατικών των πόρων της χώρας. Εκτός των παραπάνω, οι τεχνητές λίμνες που 
δημιουργούνται συνδέονται και με άλλες δραστηριότητες, επιστημονικού και τουριστικού 
ενδιαφέροντος. 
Η ΔΕΗ Α.Ε., εκμεταλλευόμενη το έντονο φυσικό ανάγλυφο της χώρας μας, κατασκευάζει φράγματα 
κατά τη ροή των ποταμών και δημιουργεί τεχνητές λίμνες ή αλλιώς ταμιευτήρες. Οι τεχνητές αυτές 
λίμνες έχοντας εξελιχθεί σε ωραιότατους υγροβιότοπους, αυξάνουν τη βιοποικιλότητα στην 
περιοχή επίδρασής τους. 
Ο όρος βιοποικιλότητα εκφράζει την ποικιλία των μορφών ζωής σε μια περιοχή. ……………………….….
Ο ταμιευτήρας του Λάδωνα, ο οποίος βρίσκεται στον ομώνυμο παραπόταμο του Αλφειού 
ποταμού, βιοκλιματικά ανήκει στις περιοχές με ασθενές μεσο-μεσογειακό κλίμα. Η ιχθυοπανίδα 
της λίμνης περιορίζεται κυρίως στο τυλινάρι και τα χέλια. Σε ότι αφορά την ορνιθοπανίδα, 
αναφέρονται πολλά άτομα πρασινοκεφαλόπαπιας. Κοντά στη λίμνη, η βλάστηση κατά κύριο λόγο 
αποτελείται από κουμαριές, ιτιές και λυγαριές. Εντυπωσιακή είναι και η παρουσία του πλατάνου 
στις όχθες της λίμνης. 
…..  ΠΗΓΗ: ΔΕΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
Τα μεγάλα φράγματα έχουν συχνά επικριθεί για τις αρνητικές περιβαλλοντικές ή και κοινωνικές 
επιπτώσεις τους. Πράγματι, τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και κατά την φάση λειτουργίας, 
προκαλούν σημαντικές αλλοιώσεις στο περιβάλλον. ……………………………………………………………..…..
Ειδικότερα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεγάλων φραγμάτων συνδέονται κυρίως με:
Την κατάκλυση φυσικών και αγροτικών συστημάτων, οικισμών και ανθρώπινων κατασκευών από 

το νερό των ταμιευτήρων
Την συγκράτηση φερτών και θρεπτικών υλικών, με συνέπεια την αφαίρεσή τους από την κατάντη 

λεκάνη απορροής ή από την ακτή
Αλλαγές στο καθεστώς διάβρωσης, στις πλημμύρες και στα χειμαρρικά φαινόμενα της λεκάνης απορροής
Μειωμένη οξυγόνωση του νερού
Αλλαγές στην στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, στην ποσότητα και στην ποιότητα του υπόγειου νερού
Αλλαγές στο μικροκλίμα της περιοχής
Παρεμπόδιση της κίνησης των ιχθύων κατά μήκος του ποταμού
Αλλαγές στα υδατικά οικοσυστήματα και σε φυσικοχημικές ή βιολογικές διεργασίες, ενδεχόμενη 

ανάπτυξη παθογόνων οργανισμών
Υποβάθμιση του φυσικού τοπίου λόγω εκσκαφών, δανειοθαλάμων, αποθέσεων μπάζων κ.λπ.
Αλλαγή του φυσικού τοπίου λόγω της παρουσίας του ταμιευτήρα.
ΠΗΓΗ: Κίμων Χατζημπίρος Αναπληρωτής καθηγητής, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΜΠ
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2. Τι ψάρια ζουν στη λίμνη του Λάδωνα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Τι πουλιά ζουν στη λίμνη
………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Με  την  δημιουργία  της  τεχνητής  λίμνης  του  λάδωνα  έχει  επηρεαστεί  το 
μικροκλίμα της περιοχής; Υπάρχουν ενδείξεις για την αύξηση της υγρασίας 
και άρα των βροχοπτώσεων στην περιοχή;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Προτείνετε κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η τεχνητή 
λίμνη  του  Λάδωνα. Ποιές  μορφές  εναλλακτικού  τουρισμού  και 
δραστηριοτήτων θα μπορούσαν να υπάρχουν στην περιοχή; [π.χ. πεζοπορία, 
τοξοβολία] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Το νερό όταν φύγει από το εργοστάσιο με ποιο τρόπο αξιοποιείται; Κ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Βρίσκεις σωστή την ιδέα να ιδρυθεί καταφύγιο άγριας ζωής στο Λάδωνα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΛΑΔΩΝΑ
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου ιδρύεται μόνιμο καταφύγιο άγριας 
ζωής "ΛΑΔΩΝΑΣ" σε περιοχές δημοτικών διαμερισμάτων Τροπαίων, Βάχλιας, Δήμητρας, 
Κοντοβάζαινας, Βουτσίου, Δήμων Τροπαίων και Κοντοβάζαινας της Περιφέρειας σε έκταση 32.512 στρ.
τα οποία είναι απαραίτητα για φωλεοποίηση - μετανάστευση - διαχείμανση - διατροφή - 
αναπαραγωγή και διαβίωση της άγριας πανίδα. 
Εντός του καταφυγίου άγριας ζωής απαγορεύεται η θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους άγριας 
πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας για μη ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή 
κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, η καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η 
αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών πόρων και η ένταξη 
έκτασης καταφυγίου άγριας ζωής σε Πολεοδομικό ή Ρυμοτομικό σχεδιασμό . Η εκτέλεση έργων ή 
εργασιών και ιδίως, αλιευτικά έργα, έργα αναδασμού, τουριστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
κατασκηνώσεις, λατομεία , μεταλλεία και δρόμοι εκτελούνται αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Κατ΄ 
εξαίρεση επιτρέπεται η σύλληψη ειδών της άγριας πανίδας και η μεταφορά τους προς εμπλουτισμό 
άλλων καταλλήλων περιοχών μόνο από τη Δασική Υπηρεσία. ……. 
Στη γύρω περιοχή έχουν παρατηρηθεί τα εξής είδη άγριας πανίδας: λαγός, αλεπού, τσακάλι, ασβός, 
αγριογούρουνο, κουνάβι. Αρκετά είναι και τα πουλιά της περιοχής όπως αετός, γύπας, γυπαετός, 
τσιχλογέρακο, γερακίνα, κότσυφας, κουκουβάγια, μελισσοφάγος, σταχτάρα, τσαλαπετεινός, πέρδικα, 
τρυγόνι κ.α.   ΠΗΓΗ: Τοπικός Τύπος
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ΟΜΑΔΑ 5  Η   ΤΕΧΝΗ  

1. Κατασκεύασε μια μακέτα ενός Υδροηλεκτρικού σταθμού 

2. Δημιούργησε ένα  ζωγραφικό πίνακα με την τεχνητή  λίμνη του λάδωνα

3.  Δημιούργησε  ένα ζωγραφικό  πίνακα με το  Υδροηλεκτρικό  εργοστάσιο  του 
Λάδωνα

4. Δημιούργησε μια  διαφημιστική αφίσα με θέμα την εξοικονόμηση ηλεκτρικής 
ενέργειας
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Μερικές ιδέες για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

 To καλοκαίρι, κατέβαζε τις τέντες και κλείνε τα εξώφυλλα των 

παραθύρων την ημέρα, για να προστατεύεται το σπίτι απ’ τον 

ήλιο.

To βράδυ άνοιγε τα παράθυρα, για να δημιουργούνται ρεύματα 

και να δροσίζεται το σπίτι.

 Θυμήσου ότι ένας ανεμιστήρας μας δροσίζει, ενώ καταναλώνει 

πολύ λιγότερη ενέργεια από ένα κλιματιστικά  όση περίπου και 

ένας κοινός λαμπτήρας φωτισμού. Η καλύτερη θέση για ένα 

ανεμιστήρα είναι η οροφή.

 Φρόντιζε να μη μένουν αναμμένα τα φώτα σε δωμάτια, όταν 

δεν είναι απαραίτητο. Να θυμάσαι ότι οι λαμπτήρες φθορισμού 

είναι πολύ οικονομικότεροι από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως, 

που παρέχουν το ίδιο φως.

Ακόμα, όλοι οι λαμπτήρες αποδίδουν περισσότερο φως, αν 

συνηθίζεις να τους ξεσκονίζεις συχνά. 

 Φρόντιζε οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να τοποθετούνται 

στην κατάλληλη θέση (π.χ. το ψυγείο μακριά από το 

καλοριφέρ ή την ηλεκτρική κουζίνα…) και να χρησιμοποιούνται 

σωστά (π.χ. η πόρτα του ψυγείου ή του φούρνου να είναι καλά 

κλεισμένη, να γίνεται λογική χρήση του θερμοσίφωνα...). 

 Φρόντιζε, όταν σου δίνεται η ευκαιρία, να ενημερώνεις

 τους γύρω σου για τα πλεονεκτήματα της χρήσης

 ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

 Να συνδέεις πάντα την κατανάλωση ενέργειας με τα 

προβλήματα που η παραγωγή και η χρήση της προκαλεί στο 

περιβάλλον.

ΠΗΓΗ:
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ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ Ι
Κάτοικοι   μιας περιοχής της Ελλάδας (π.χ.   Κρήτης ή Ηπείρου)  αντιμετωπίζουν 
ενεργειακό  πρόβλημα.  Γίνεται  συζήτηση  με  αντιπαράθεση  επιχειρημάτων. 
Χωρίζονται σε τρεις ομάδες ανάλογα με το τι υποστηρίζουν.  Η 1η ομάδα υποστηρίζει 
την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στην περιοχή τους, η 2η ομάδα υποστηρίζει 
την κατασκευή ατμοηλεκτρικού εργοστασίου και  η 3η ομάδα τη χρησιμοποίηση ήπιων 
μορφών ενέργειας (ηλιακή, αιολική , γεωθερμική…)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ
……………………………………………………………….…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………



92

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΙΙ
Κάτοικοι  μιας περιοχής της Ελλάδας  προβληματίζονται για το εάν θα πρέπει να 
επιτρέψουν να κατασκευαστεί ένα μεγάλο φράγμα στην περιοχή τους. Γίνεται 
συζήτηση με αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Χωρίζονται σε δύο ομάδες ανάλογα με το 
τι υποστηρίζουν.  Η 1η ομάδα είναι ΥΠΕΡ της κατασκευής του φράγματος ενώ η 2η 

ομάδα είναι ΚΑΤΑ της κατασκευής
Μελετήστε τα παρακάτω κείμενα και αντλήστε επιχειρήματα για να στηρίξετε τη θέση σας.

 Δαμάζοντας τον Γιανγκτσέ 
Το Φράγμα των Τριών Φαραγγιών, η μεγαλύτερη υδροηλεκτρική εγκατάσταση του κόσμου 

Το γιγάντιο φράγμα που κατασκεύασε η Κίνα στον ποταμό Γιανγκτσέ, το μεγαλύτερο 
υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του κόσμου, φλερτάρει τόσο με το μεγαλείο όσο και με την 
καταστροφή. 
Το Φράγμα των Τριών Φαραγγιών από τη μία προστατεύει από τις εποχικές πλημμύρες και 
παράγει άφθονο ηλεκτρικό ρεύμα, από την άλλη εκτόπισε εκατομμύρια κατοίκους, έπνιξε 
δεκάδες αρχαιολογικούς χώρους και απειλεί τον Γιανγκτσέ με οικολογική καταστροφή.
Τα υπέρ και τα κατά συζητούνται από τη δεκαετία του 1920, όταν η ιδέα του φράγματος 
προτάθηκε για πρώτη φορά. Το σχέδιο εγκρίθηκε με την ισχνότερη δυνατή πλειοψηφία όταν 
κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρωθυπουργό Λι Πενγκ το 1992.
Μέχρι σήμερα 1,4 εκατ. άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να μετακινηθούν και ακόμα 4 εκατομμύρια 
αναμένεται ότι θα χρειαστεί να κάνουν το ίδιο τα επόμενα χρόνια.
Για την κυβέρνηση, η θυσία των κατοίκων της περιοχής εξυπηρετεί το γενικότερο καλό. Η κύρια 
λειτουργία του φράγματος είναι να προστατεύει από τις εποχικές πλημμύρες του Γιανγκτσέ, οι 
οποίες απειλούν αρκετές μεγάλες πόλεις, ανάμεσά τους η Σαγκάη, σε απόσταση 1.600 
χιλιομέτρων από το φράγμα.
Η δεύτερη λειτουργία του έργου είναι βέβαια η παραγωγή ενέργειας, η οποία αναμένεται να 
φτάσει τα 22,5 Gigawatt όταν τεθεί σε λειτουργία και η τελευταία από τις 34 γεννήτριες. Η ισχύς 
αυτή εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σήμερα το 3% της ενεργειακής κατανάλωσης της Κίνας.
Η κινεζική κυβέρνηση θεωρεί ότι το φράγμα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, 
δεδομένου ότι περιορίζει τη χρήση γαιάνθρακα για παραγωγή ενέργειας κατά 31 εκατομμύρια 
τόνους το χρόνο, ποσότητα που αντιστοιχεί στην εκπομπή 100 εκατ. τόνους διοξειδίου του 
άνθρακα. Περαιτέρω μείωση των εκπομπών επιτυγχάνεται με τους δύο υδατοφράκτες του έργου 
που διευκολύνουν τη ναυσιπλοΐα και περιορίζουν τα μεταφορικά έξοδα. 
Πολλοί όμως θεωρούν ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του φράγματος υπερσταθμίζουν 
οποιαδήποτε οφέλη. Παρά την κατασκευή δεκάδων νέων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, 
μείωση της ροής του ποταμού έχει ήδη οδηγήσει σε συσσώρευση ρύπων που απειλεί να 
απονεκρώσει τα νερά.
Το φράγμα θεωρείται μία από τις αιτίες που οδήγησαν στην εξαφάνιση το ποταμίσιο δελφίνι της 
Κίνας και αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τόσο το ψάρι οξύρρυγχο του Γιανγκτσέ όσο και τον 
γερανό της Σιβηρίας, ένα πτηνό στα πρόθυρα της εξαφάνισης.
Επιπλέον, το έργο εμποδίζει τη φυσική ροή ιλύος που εμπλουτίζει το δέλτα του ποταμού με 
θρεπτικά συστατικά. 
Αντί να φτάνει μέχρι το δέλτα, η λάσπη συσσωρεύεται πίσω από το τείχος του φράγματος και 
μάλιστα με ανησυχητικό ρυθμό, δημιουργώντας φόβους ότι σταδιακά θα αρχίσει να εμποδίζει τη 
λειτουργία των τουρμπίνων και θα πνίξει το όλο έργο.
Προκειμένου να περιορίσει τη συσσώρευση λάσπης και να παρατείνει τη ζωή του φράγματος, η 
Κίνα σχεδιάζει τώρα να κατασκευάσει τέσσερα ακόμα φράγματα πιο ψηλά στη ροή του Γιανγκτσέ.
Β.Πρατικάκης (Εφημερίδα Ελευθεροτυπία)
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Ο άνθρωπος κάνει φράγματα και η φύση ... θαύματα!
Οι λίμνες που δημιουργήθηκαν έχουν μετατραπεί σε υγροβιότοπους

«Είναι μικροί οικολογικοί παράδεισοι. Σπάνια είδη ζώων, φυτών, εντόμων βρίσκονται εκεί και μάλιστα σε 
μεγάλους αριθμούς.  Μιλάμε για περιοχές,  μερικές από τις οποίες θα ήταν δυνατόν να χαρακτηριστούν 
ειδυλλιακές. Παρά το ότι η τρέχουσα άποψη γι΄ αυτές τις θεωρεί περίπου για πέταμα». 
Το φράγμα Στράτου είναι σίγουρο ότι θα ενσωματωθεί στον υγροβιότοπο του Αμβρακικού. Επισκέφθηκα το 
φράγμα  του  Πουρναρίου  που  είναι  στον  Άραχθο,  κοντά  στην  Άρτα,  τις  τεχνητές  λίμνες  Στράτου  και 
Καστρακίου που είναι κοντά στο Αγρίνιο, το φράγμα Κρεμαστών ή Παύλου Μπακογιάννη στην Ευρυτανία- 
τα τρία τελευταία είναι κατά μήκος του περίφημου Αχελώου. Τη λίμνη Πλαστήρα και τη λίμνη Κερκίνη. 
Περιοχές ολόκληρες, που άλλαξαν μορφή και φυσιογνωμία ύστερα από την ανθρώπινη επέμβαση. Ήθελα 
να  διαπιστώσω  από  κοντά  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  η  φύση  προσαρμόζεται  στις  συνθήκες  και  τα 
οικοσυστήματα  επιβιώνουν  και  αναγεννώνται.  Οι  συνεχείς  δειγματοληψίες  στα  τεχνητά  φράγματα 
δείχνουν ότι τα δεδομένα αλλάζουν συνέχεια. Τα φράγματα κατακρατούν τους περισσότερους ρύπους και 
το νερό που φεύγει είναι σχεδόν καθαρό. Ταυτόχρονα, ένα κομμάτι του ποταμού μετατρέπεται σε λιμναίο 
σύστημα. Οπότε, πολλά είδη επωφελούνται, πολλαπλασιάζονται με μεγαλύτερη ευκολία. ….
Του ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΗ (Εφημερίδα Τα Νέα)

Μικρό Υδροηλεκτρικό Φράγμα  στον Ασπροπόταμο
Τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το αν τα υδροηλεκτρικά φράγματα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχει μια σημαντική μερίδα επιστημόνων που τα 
θεωρούν ξεπερασμένα, μη φιλικά προς το περιβάλλον, και έργα υψηλού κόστους. Το παγκόσμιο οικολογικό 
κίνημα θεωρεί τα μεγάλα φράγματα (ψηλότερα από το συμβατικό όριο των 15 μέτρων) καταστροφικά για τα 
ποτάμια και απειλή για την ισορροπία των λεκανών απορροής των ποταμών. Διοργανώνονται παγκόσμια 
συνέδρια φραγματοπαθών πληθυσμών και έχει καθιερωθεί η 14η Μαρτίου ως παγκόσμια ημέρα του αγώνα 
εναντίον των φραγμάτων και υπέρ των ποταμών, του νερού και της ζωής. 
Τα μειονεκτήματα των υδροηλεκτρικών εργοστασίων μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
Κατάπνιξη  περιοχών  η  οποία  συμπαρασύρει  μνημεία  της  ιστορίας  και  της  φύσης  με  μόνιμα  και  μη 
αναστρέψιμα αποτελέσματα.
Τα τελευταία, εκτός από νερό, είναι όχθες και κοίτη, χλωρίδα, πανίδα και ιχθυοπανίδα, βάλτοι, λιβάδια 
και δάση, θρεπτικά συστατικά και φερτές ύλες. Όλα τα οικοσυστήματα, τα οποία στηρίζονται στη συνεχή 
ροή, υποβαθμίζονται δραματικά ή και εξαφανίζονται απόλυτα.
Κατακράτηση των φερτών υλών  στις οποίες οφείλεται η γονιμότητα των εδαφών και συσσώρευσή τους 
στους ταμιευτήρες που περιορίζει το διάστημα αποδοτικής λειτουργίας ενός φράγματος στα 30 χρόνια αλλά 
κυρίως καταστρέφει ανεπανόρθωτα την τροφική αλυσίδα κατάντη, οδηγεί σε διάβρωση εδαφών και μειώνει 
δραματικά τις γεωργικές δυνατότητες (λ.χ. εκτεταμένη υφαλμύρωση εδαφών κοντά στις εκβολές).
Επιπτώσεις  στο  μικροκλίμα  και  στη  γεωλογία  των  περιοχών  με  συχνά  φαινόμενα  κατολισθήσεων  ή 
πρόκλησης σεισμών.
Ξερίζωμα  των  παραποτάμιων  πληθυσμών,  χωρίς  συναίνεση  και  συνήθως  χωρίς  καν  ενημέρωση,  με 
αποτέλεσμα να χάνουν τα σπίτια τους και την ιστορική τους μνήμη.
Κατασκευή, όπως σε όλα τα μεγάλα έργα, σε συνθήκες αδιαφάνειας και διαφθοράς.
Αλλά και τα «μικρά» υδροηλεκτρικά όπως αυτά που αφορούν στον Ασπροπόταμο («μικρά» σε εισαγωγικά 
αφού μιλάμε για φράγματα 15 μέτρων – όσο δηλαδή μια 5όροφη πολυκατοικία – με διάφορα υποστηρικτικά 
κτήρια και κατασκευές), προκαλούν τηρουμένων των αναλογιών σημαντικά προβλήματα στη γεωγραφία του 
τόπου λόγω των έργων υποδομής (καταπόντιση περιοχών, διάνοιξη δρόμων, εγκατάσταση πυλώνων, μείωση 
της ροής του ποταμού τουλάχιστον στο μισό,  παροχέτευση του νερού μέσα από αγωγούς κλπ.)  και  ό,τι 
φυσικό επακόλουθο έχουν αυτά στη ζωή του ποταμού. Η δε ενέργεια που παράγουν είναι πάρα πολύ μικρή 
(1-3  MW)  και  το  όποιο  όφελος  σε  καμιά  περίπτωση  δεν  αντισταθμίζει  τη  μόνιμη  αλλοίωση  περιοχών 
ιδιαίτερου φυσικού  κάλλους  όπως  είναι  τα  ορεινά  φαράγγια  (που η  σχετική  ορολογία  της  ΡΑΕ  τα  έχει 
υποβιβάσει σε «ρέματα»). Ούτε το περιβάλλον κερδίζει, ούτε οι κάτοικοι, ούτε ο ίδιος ο τόπος, κερδισμένοι 
βγαίνουν μόνο οι εμπλεκόμενοι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στην κατασκευή του έργου.
Μαυρομμάτη Α.
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Υδροηλεκτρικά
Είναι τα φράγματα εχθρικά για το περιβάλλον;

….Η θερμική ενέργεια στη χώρα μας βασίζεται κατά κύριο λόγο στα κοιτάσματα του λιγνίτη, τα 
οποία όμως δεν είναι ανεξάντλητα ενώ η εξόρυξη και η μεταφορά τους έχει μεγάλο κόστος. Επί 
πλέον η χρήση των στερεών ή υγρών καυσίμων είναι ρυπογόνος (ιπτάμενη τέφρα, αιθάλη, 
καυσαέρια), με αποτέλεσμα την όξινη βροχή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αναπνευστικά 
προβλήματα κ.λπ.
 Αντίθετα, η υδραυλική ενέργεια είναι μη ρυπογόνος, ανανεώσιμη και πολλαπλούς ωφελιμότητας 
(άρδευση, ύδρευση, αναχαίτιση πλημμύρων κ.λπ). Αυτά τα πλεονεκτήματα καθιστούν την ανάγκη 
αξιοποίησής της όσον το δυνατόν περισσότερο…..
 ….Για τη δημιουργία των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων πρωταρχική προϋπόθεση είναι η 
κατασκευή φραγμάτων στους ποταμούς. Δυστυχώς στη χώρα μας επικρατεί μια περίεργη γνώμη 
που θέλει τα φράγματα ανεπιθύμητα και εχθρούς του περιβάλλοντος γιατί οι τεχνητές λίμνες που 
δημιουργούν αλλοιώνουν το τοπίο. Αναμφισβήτητα επέρχεται μια αλλοίωση του τοπίου και 
πολλές φορές καλύπτονται από τα νερά εκτάσεις ή και μνημεία κάποιου ενδιαφέροντος ακόμα και 
οικισμοί. Γενικά κάθε ανθρώπινο έργο που εκτελείται επιφέρει κάποια αλλοίωση στο περιβάλλον. 
Το ερώτημα είναι πόσο σημαντική είναι αυτή η αλλοίωση σε σύγκριση με την ωφέλεια που 
προκύπτει από την κατασκευή του έργου. Γι' αυτό και επιβάλλεται υποχρεωτικά η σύνταξη μελέτης 
περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για κάθε υπό εκτέλεση έργο…..
….Τα φράγματα είναι πολλαπλώς ωφέλιμα. Ειδικά στην ορεινή κατά το πλείστον χώρα μας τα 
κατακλυζόμενα από τα νερά εδάφη είναι κατά το πλείστον άγονες πλαγιές οι δε λίμνες που 
σχηματίζονται αποτελούν νέους υδροβιότοπους πού κάθε άλλο παρά επιζήμιοι στο περιβάλλον 
είναι. Τα νερά των χειμερινών βροχών αποταμιεύονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
επωφελώς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ιδίως τα άνυδρα καλοκαίρια τόσο για παραγωγή 
ενέργειας όσο και για άρδευση ή ύδρευση. Πώς θα υδρεύονταν η Αθήνα χωρίς τα φράγματα του 
Μαραθώνα του Μόρνου και τελευταία του Εύηνου; Γιατί λοιπόν λέμε πως τα φράγματα έχουν 
αποτύχει; Η λίμνη Πλαστήρα του ΥΗΣ Ταυρωπού έχει μετατραπεί σε θέρετρο και συχνά εκθειάζεται 
το κάλλος της. Η λίμνη Κερκίνης στο Στρυμόνα συχνά εκθειάζεται σαν υδροβιότοπος. O ΥΗΣ 
Ταυρωπού δεν λειτουργεί όλον το χειμώνα για να εξοικονομηθεί το νερό για το καλοκαίρι οπότε 
λειτουργεί συνεχώς σαν μονάδα βάσης για τις αρδευτικές ανάγκες της πεδιάδας της Καρδίτσας, 
που με τις βαμβακοκαλλιέργειες, που έχουν σαν βάση τις αρδεύσεις, έγινε η πλουσιότερη περιοχή 
του θεσσαλικού κάμπου.
 Μία επί πλέον ευεργετική λειτουργία των φραγμάτων είναι η αναχαίτιση των καταστρεπτικών 
πλημμύρων του χειμώνα που κατακλύζουν τις πεδινές εκτάσεις και διαβρώνουν το έδαφος εκεί 
που η ροή είναι χειμαρρώδης. Αντίθετα, με την ενίσχυση της ροής το καλοκαίρι αναβαθμίζεται το 
περιβάλλον αντί να υποβαθμιστεί.
Σταθη Παπαβρανουση (http://www.tee.gr)
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ

ΤΟ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ : Στο Λούσιο ποταμό η ΔΕΗ έχοντας πάρει άδεια από 
την πολιτεία, σχεδιάζει να δημιουργήσει φράγμα και κάτω από αυτό μικρό σταθμό  
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αρχές πιστεύουν ότι αυτό το έργο θα δώσει  
λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης της γειτονικής πόλης της Μεγαλόπολης ενώ 
θα  παράγεται  και  ηλεκτρική  ενέργεια  χωρίς  ρύπανση  του  περιβάλλοντος,  όπως  
συμβαίνει  με  την  καύση  του  λιγνίτη  της  Μεγαλόπολης.  Υπάρχουν  όμως  πολλές  
αντιδράσεις  και  διαφωνίες  γι  αυτό το έργο.  Γίνεται   σε ένα φαράγγι  εξαιρετικής  
ομορφιάς και μεγάλης οικολογικής σημασίας. Οι κάτοικοι της περιοχής φοβούνται ότι  
αυτό  το  έργο  θα  τους  προκαλέσει  πολλά  προβλήματα.  Είναι  καλοκαίρι  και   ένα  
τοπικό (Αρκαδικό) τηλεοπτικό  κανάλι διοργανώνει ανοικτή για το κοινό συζήτηση  
στη Δημητσάνα με συντονιστή ένα δημοσιογράφο του καναλιού και συμμετέχοντες  
όλους  τους  εμπλεκόμενους  στην  κατασκευή  του  φράγματος  η  οποία  συζήτηση  
μεταδίδεται ζωντανά. 

Ανέλαβε  έναν  από  τους  ρόλους  αυτών  που  συμμετέχουν  στη  συνάντηση  και 
προσπάθησε  μαζί  με   τους  υπόλοιπους  συμμετέχοντες  να  βρείτε  μια  κοινά 
αποδεκτή λύση για το πρόβλημα που υπάρχει.

Στη συνάντηση συμμετέχουν:

Εκπρόσωποι της ΔΕΗ: 

1.Αναφέρονται στα τεχνικά στοιχεία του έργου και προσπαθούν να πείσουν για 
τη σταθερότητα και την ασφάλεια του φράγματος. 

2.Τονίζουν ότι θα είναι μια οικολογική μονάδα που παράγει καθαρή ενέργεια 
και σε συνδυασμό με το ΥΗΕ του Λάδωνα θα μπορέσει να  μειώσει το χρόνο 
λειτουργίας του εργοστασίου καύσης λιγνίτη της Μεγαλόπολης, άρα αυτό θα 
παράγει λιγότερους ρύπους και η γύρω περιοχή θα ρυπαίνεται λιγότερο και θα 
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και η υγεία των κατοίκων της γύρω περιοχής. 

3. Αναφέρουν τις νέες θέσεις εργασίας που θα προσφέρει η νέα επιχείρηση και 
το όφελος για την οικονομία της περιοχής.

Αρχαιολόγοι:

1.Διαμαρτύρωνται ότι  θα καταστραφούν αρχαιότητες τόσο του μακρινού όσο 

και του πρόσφατου παρελθόντος. Σπήλαιο στο οποίο είχαν ανακαλυφθεί ίχνη, 
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αντικείμενα και οστά προϊστορικού ανθρώπου και Μεσαιωνική τοξωτή γέφυρα 

άριστα διατηρημένη θα κατακλυστούν από τα νερά. 

2.Αναφέρονται  στην  υποβάθμιση  των  ιστορικής  σημασίας  μοναστηριών  της 

περιοχής  και  στον  κίνδυνο   εγκατάλειψης  τους  και   υπανάπτυξης  των 

τουριστικών επισκέψεων σε αυτά. 

Αντιπρόσωποι του Δήμου Μεγαλόπολης:

1.Στόχος τους είναι να μειώσουν τη λειτουργία του εργοστάσιου λιγνίτη  της 

περιοχή  τους  γιατί  βλάπτεται  η  υγεία  τους  από  τους  ρύπους  που 

απελευθερώνει.

2.Θα λύσουν το πρόβλημα της υδροδότησης της Πόλης τους από τα νερά της 

τεχνητής λίμνης του φράγματος

Ξενοδόχοι και επαγγελματίες τουρισμού:

1.Ανησυχούν για το μέλλον της  ήπιας τουριστικής  ανάπτυξης της περιοχής.

2.Περιγράφουν  το  απειλούμενο  μέλλον  της  δραστηριότητάς  τους,  σε 

περίπτωση κατασκευής  του φράγματος.

Κάτοικοι Δημητσάνας:

1.Διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση του φυσικού τοπίου και εκφράζουν τους 

φόβους τους για την ασφάλεια τους από κατολισθήσεις, σεισμούς, πλημμύρες 

κτλ. Υπάρχει πρόβλημα και με τα κουνούπια που ο πληθυσμός τους θα αυξηθεί 

μετά τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης πίσω από το φράγμα.

2.Ανησυχούν  για  την αλλοίωση του παραδοσιακού χαρακτήρα οικισμού τους.

3.Αναρωτούνται  τι  θα γίνει  όταν όπως όλα τα φράγματα  λόγω υδραυλικής 
φθοράς και μπαζωμάτων το φράγμα χάσει την ικανότητα αποθήκευσης νερού 
που έχει και αχρηστευθεί; 

4.Οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν δεν τους αφορούν πολύ αφού οι 
περισσότερες απαιτούν πολύ ειδικά προσόντα.
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Κτηνοτρόφοι και γεωργοί της περιοχής:

1.Τα  μαντριά  και  τα  χωράφια  τους  κατακλύζονται  από  τη  λίμνη  που  θα 

δημιουργηθεί. Περιγράφουν τη δύσκολη κατάσταση που θα δημιουργηθεί για το 

επάγγελμα και τις οικογένειές τους. Διεκδικούν  ανταλλάγματά και οικονομικές 

αποζημιώσεις.

2.Ισως  να  μπορέσουν  στη  γύρω  περιοχή  να  καλλιεργήσουν  και  φυτά  που 

χρειάζονται πολύ νερό (π.χ. Καλαμπόκι)

Οικολόγοι

1.Φοβούνται πολύ για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος & τη πιθανή μείωση 
της βιοποικιλότητας της περιοχής. Θα καταστραφεί μεγάλο μέρος του δάσους. 

2.Αναφέρουν ότι πολλά φράγματα έχουν γίνει αιτία να διαταραχθούν καταφύγια 
άγριας ζωής και να χαθούν πληθυσμοί διαφόρων ειδών. Στην κοιλάδα που θα 
κατακλυστεί  με  νερό  υπάρχει  ένα  ενδημικό  σπάνιο  είδος  ορχιδέας  που  θα 
χαθεί με την κατασκευή του φράγματος.

Πολιτικοί

1.Η κυβέρνηση θέλει  αύξηση της αγροτικής παραγωγής στην γύρω περιοχή, 
απορρόφηση κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για επενδύσεις και έργα & 
απεξάρτηση από τον λιγνίτη που ρυπαίνει.

Δημοσιογράφοι

1.Αν ταξιδέψει  κανείς  στη Β.  Ελλάδα και  επισκεφτεί  τη λίμνη Κερκίνη  στον 
Ποταμό  Στρυμόνα  θα  εντυπωσιαστεί.  Είναι  ένας  υπέροχος  υγρότοπος  με 
πλήθος πουλιά να ζουν εκεί. Μήπως γίνει και εδώ το ίδιο; 

Εργολάβοι οικοδομικών εργασιών

1.Θα εξασφαλίσουν εργασία και κέρδη όσο κατασκευάζεται το φράγμα

Καλόγηρος…

Μετανάστης από την Γερμανία …. 

Τουρίστας… 

Άλλος ……………………………….
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6  η    [ΡΥΠΑΝΣΗ   ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ]  

Α. Μελετήστε το παρακάτω υποθετικό σενάριο και σημείωσε ποια στάση 
θα κρατήσεις απέναντι στο δίλημμα που σου παρουσιάστηκε.  

«Υποθέτουμε ότι ζεις μόνιμα με την οικογένεια σου σε μια περιοχή της επαρχίας.  
Ανακαλύπτεις τυχαία σε μια από τις περιπλανήσεις σου στην εξοχή ότι μια βιοτεχνία  
κατεργασίας δερμάτων που πρόσφατα έχει εγκατασταθεί  στην περιοχή σου μέσω  
ενός κρυφού αγωγού ρίχνει τα απόβλητα της  στο ποτάμι του χωριού σου και το  
ρυπαίνει.  Στη  βιοτεχνία  αυτή  έχει  προσληφθεί  πρόσφατα  η  μητέρα  σου  ενώ  ο  
πατέρας  σου  είναι  άνεργος.  Γνωρίζεις  επίσης  ότι  από  το  νερό  του  ποταμού  
υδρεύεται  μια  κτηνοτροφική  μονάδα  που βρίσκεται  πιο  κάτω από το  χωρίο  σου.  
Ποια στάση θα κρατήσεις;  Θα κάνεις ότι  δεν είδες τίποτα ή θα καταγγείλεις το  
γεγονός της ρύπανσης του ποταμού με ότι αυτό συνεπάγεται ( Πρόστιμο ή κλείσιμο 
της επιχείρηση , απόλυση της μητέρας σου κτλ)».    

Β. Απάντησε ατομικά και γραπτά στις παρακάτω ζητήματα. 
1) Κατέγραψε  τα γεγονότα. Ποιά είναι τα αντικρουόμενα στοιχεία (συμφέροντα αξίες, στόχοι, 
απόψεις);
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
 2) Ποιο είναι το ηθικό δίλημμα αυτής της υποθετικής κατάστασης. Τι επιλογές έχεις;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 3) Τι  είναι καθοριστικό για την απόφαση που θα πάρεις;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
 4) Ποιες αξίες είναι σε κίνδυνο με την απόφαση σου; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 5) Σε ποιες αξίες στηρίχθηκες  για να λάβεις  την  απόφασή σου;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
6)Ποιες συνέπειες βλέπεις ότι θα έχει η απόφασή σου;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7)Ποια είναι  τελικά ή απόφαση σου;
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7  η    [ΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΕΡΑ  ]  

Α. Στο χώρο της κεντρικής  πλατείας του χωριού  Λουτρά του Δήμου 
Ηραίας υπάρχει  φυσική πηγή που αναβλύζει  μικρή ποσότητα ιαματικού 
νερού  με  χαρακτηριστική  οσμή.  Εντοπίστε  αυτή  την  πηγή.  Από  τη 
χαρακτηριστική οσμή του νερού και την εικόνα των στερεών αποθέσεων 
που υπάρχουν στο σημείο ανάβλυσης της πηγής μπορούμε να υποθέσουμε 
ποιο είναι το κύριο χημικό στοιχείο που υπάρχει στο νερό της πηγής;

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Β. Τις ιαματικές πηγές τις ταξινομούμε: 
Ι)Με βάση τη χημική σύσταση του νερού τους σε :  Αλατοπηγές (είναι οι 
περισσότερες στην Ελλάδα και κυριαρχεί το αλάτι-χλωριούχο νάτριο) Θειοπηγές 
( τα νερά τους περιέχουν κυρίως ενώσεις του θείου και υδρόθειο) Οξυανθρακικές 
πηγές  (περιέχουν  κυρίως  HCO3 και  Na  ή  Ca και  Mg)   Σιδηρούχες  πηγές 
(χαρακτηρίζονται από την παρουσία του Σιδήρου) Πηγές σπάνιων συστατικών ή 
Βαρέων  μετάλων  (Ιωδιούχες  ,  Βρωμιούχες,  κ.α)  Ραδιενεργές  πηγές 
(χαρακτηρίζονται έτσι αν έχουν ραδιενέργεια πάνω από ένα όριο) 
ΙΙ)Με  βάση  τη  θερμοκρασία  τους  σε: Ψυχρές  (κάτω  των  20ο C)   
Υπόθερμες (μεταξύ 20 – 30 ο C )  Θερμές (μεταξύ 31 – 40 ο C )  Υπέρθερμες 
(μεγαλύτερη από 40ο C)
Αφού μελετήσετε την ανάλυση των νερών των Λουτρών Ηραίας από τον 
πίνακα που σου δίνεται  παρακάτω, να ταξινομήσετε  τα ιαματικά  νερά 
δίνοντας κατάλληλο χαρακτηρισμό. 

………………………………………………………………………………………………………….
Ανάλυση στοιχείων Ιαματικής Αρτεσιανής* Γεώτρησης στα Λουτρά Ηραίας

                                    Γεώτρηση Γ-3 

Παροχή νερού 10 κυβικά μέτρα/ώρα

Θερμοκρασία νερού 20 0C

Ηλεκτρική αγωγιμότητα 500μs/εκατοστόμετρο

Ολική σκληρότητα (dh) 12,6 Γαλλικοί Βαθμοί

pH 8,4

Υδρόθειο (H2S) 5,88 χιλιοστά γραμμαρίου/λίτρο (mg/l)

 Κατιόντα                                                                                                                                   Ανιόντα

Ασβεστίου (Ca++) 17,5 (mg/l)

Μαγνησίου (Mg++) 21,0 (mg/l)

Νατρίου και Καλίου (Na+ + K+) 87,0 (mg/l)

 * Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από το ΙΓΜΕ .

Χλωρίου (Cl-) 17,0 (mg/l)

Θειϊκά (SO4
--) 11,0 (mg/l)

Ανθρακικά CO--3 + HCO-3 280 (mg/l)

Νιτρικά (NO-3) 0,0 (mg/l)
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Γεωλογικό σκαρίφημα που δείχνει τις συνθήκες δημιουργίας γεωθερμικών ρευστών.

Γ. Κάντε μια μικρή έρευνα για τα ιαματικά νερά και το Υδροθεραπευτήριο. 
Ετοιμάστε ερωτήσεις και ζητήστε από τους κατοίκους να σας μιλήσουν γι 
αυτόν το φυσικό πόρο που βρίσκεται στο χωριό τους.

Το νερό της ιαματικής πηγής πίνεται;………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Πότε κατασκευάστηκε  το Υδροθεραπευτήριο;………………………………………………
Ποια περίοδο λειτουργεί το Υδροθεραπευτήριο;……………………………………………
Από πού προέρχεται το νερό που πηγαίνει στο υδροθεραπευτήριο ; ………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Κάνετε συχνά  λουτρό στο υδροθεραπευτήριο;…………………………………………….
Από πού έρχονται οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το Υδροθεραπευτήριο;
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Γνωρίζετε αν οι άνθρωποι που επισκέφτηκαν το Υδροθεραπευτήριο 
βελτίωσαν την υγεία τους;……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………

*Αρτεσιανά πηγάδια:
Αρτεσιανά λέμε τα πηγάδια ή τις γεωτρήσεις στα ποια το νερό δεν αντλείται από το βάθος με τεχνικά 
μέσα αλλά έρχεται στην επιφάνεια αναβλύζοντας φυσικά. Αυτό συμβαίνει γιατί εξ αιτίας του υπόγειου 
αναγλύφουν εφαρμόζονται υδροστατικές πιέσεις που οδηγούν το νερό στην επιφάνεια. Ανάλογος είναι ο 
τρόπος λειτουργίας των συντριβανιών.

Πηγές με μεταλλικά νερά: 
Χαρακτηρίζουμε ως μεταλλική μία πηγή που περιέχει σύνολο διαλυμένων στερεών πάνω από 1000 
mg/kg. Επίσης ένα νερό μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεταλλικό αν έχει περιεκτικότητα σε ένα ή 
περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία ως εξής: Fe > 10 mg/kg, As > 0,7 mg/kg, J > 1mg/kg, S > 
1mg/kg,  CO2 > 250 mg/kg και Rn > 18 nCi/l.
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Σημειώστε και άλλες Ερωτήσεις:
 …………………………………………………………………………………………………..……………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
Δ. Η Λουτροθεραπεία γνώρισε στο παρελθόν ακμή αλλά σήμερα δεν είναι 
ιδιαίτερα  διαδεδομένη  και  κυρίως  ανάμεσα  στους  νέους  ανθρώπους. 
Μελετήστε το παρακάτω κείμενο και εντοπίστε τους λόγους που συμβαίνει 
αυτό. Σημειώστε μερικές προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η 
σημερινή κατάσταση.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Η εξέλιξη των Ιαματικών Πηγών είναι στενά συνδεδεμένη με τις αντιλήψεις της Ιατρικής 
Παθολογίας.

Σε εποχές όπου η Ιατρική επιστήμη εφαρμόζει φυσικά μέσα θεραπείας των διαφόρων 
παθήσεων παρατηρούμε και ανάπτυξη των Ιαματικών Πηγών. Με την έκρηξη της Χημικής 
Φαρμακολογίας και την εξέλιξη της χειρουργικής, εγκαταλείπεται και η αντίληψη μερί 
Ιαματικότητας των πηγών.

Αποτέλεσμα αυτών των ισορροπιών είναι η παρακμή των λουτροπόλεων μας, οι οποίες 
άνθισαν μετά το 1930 και η μετατροπή τους σε '' γερουντοπόλεις παραδοσιακής πελατείας''.
Στην σημερινή εποχή η ''Λουτροθεραπεία'' εξελίσσεται και λαμβάνει τη μορφή του ''Ιαματικού 
Τουρισμού'' ο δε ασθενής γίνεται σταδιακά και Τουρίστας.

Η επαναληπτική μορφή που έχει η Υδροθεραπεία ( ορισμένος αριθμός λούσεων σε ορισμένο 
χρονικό διάστημα), για να ολοκληρωθεί η θεραπεία, θέτει στη διάθεση του ασθενούς πολύ 
χρόνο και για άλλες δραστηριότητες. Έτσι δημιουργήθηκαν τα θέρετρα του Ιαματικού 
Τουρισμού (SPAS) που συνδυάζουν εκτός της υγείας και την ψυχαγωγία.

Ο Τουρισμός Υγείας ο οποίος συνεχώς εξελίσσεται, σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες 
περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με την υγεία όπως τον Ιατρικό έλεγχο, την 
ειδική διαιτητική, την θεραπεία με βιταμίνες, τις βοτανοθεραπείες, τη γυμναστική, τις ειδικές 
θεραπείες όπως αντικαπνική, θεραπεία τον άγχους, ψυχοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, 
χαλάρωση, εκμάθηση ύπνου, έρευνα της σωστής γραμμής του σώματος, αισθητική κ.λ.π.

ΠΗΓΗ: ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΒΥΖΑ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ε.Ο.Τ. 

http://www.inarcadia.gr/dd/iamatpiges/img/iampig2-500.htm
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8  η    [ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ  ]  
Α.LANDART

Αποτυπώστε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας από την επαφή σας με το 
ποτάμι και τη  φύση γύρω από αυτό με την τέχνη της γης LANDART.
Χρησιμοποιήστε υλικά που υπάρχουν στο γύρω  φυσικό  περιβάλλον [Φύλλα, κλαδιά, 
πέτρες,  λουλούδια,  ακόμα  και  απορρίμματα]  και  δημιουργήστε  ένα  εφήμερο  έργο 
τέχνης σαν και αυτά που υπάρχουν παρακάτω.
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Β. ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΕ ΣΑΝ ΝΕΡΟ
Χρησιμοποίησε τη φαντασία σου και φτιάξε μια σύντομη ιστορία παίρνοντας τη 
θέση του νερού σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 ΕΙΜΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ
 ΕΙΜΑΙ Η ΒΡΟΧΗ

 ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΑΡΑΧΤΗΣ
 ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΠΟΤΑΜΙ
 ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΡΥΑΚΙ
 ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΔΑΚΡΥ
 ΕΙΜΑΙ ΠΑΓΟΣ
 ΕΙΜΑΙ ΙΔΡΩΤΑΣ
 ΕΙΜΑΙ ΧΙΟΝΙ

 ΕΙΜΑΙ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
 ΕΙΜΑΙ ΧΑΛΑΖΙ
 ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΠΗΓΗ
 ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΣΥΝΝΕΦΟ
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Σημειωματάριο

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Σημειωματάριο

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

«Ο πολιτισμός ανθεί όταν οι άνθρωποι 
φυτεύουν δέντρα στη σκιά των οποίων 

δε θα καθίσουν ποτέ!»
Ελληνικό Γνωμικό 
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Παράρτημα

Οι δρόμοι του νερού στη 
Γορτυνία
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
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Η ΑΡΚΑΔΙΑ

Η  Αρκαδία  είναι  μια  γεωγραφική  και  ιστορική  περιοχή  στην  κεντρική 
Πελοπόννησο. Μέρος της  περιοχής αυτής περιέχεται σήμερα στο νομό Αρκαδίας 
(105.000 κάτοικοι) με πρωτεύουσα την Τρίπολη (30.000 κάτοικοι, υψόμετρο 650μ). 
Ο Νομός είναι κατά βάση ορεινός. Στο κέντρο του νομού υπάρχει το Όρος Μαίναλο 
και τα Γορτυνιακά Όρη, ενώ περιφερειακά και στα σύνορά του με τους γειτονικούς 
Νομούς υπάρχουν τα όρη Κτενιάς, Αρτεμίσιο, Λύρκειο, Τραχύ (σύνορα με Αργολίδα), 
Ολίγυρτος,  Σαϊτάς  (σύνορα  με  Κορινθία),  Αφροδίσιο  (σύνορα  με  Αχαΐα),  Λύκαιο 
(σύνορα με Μεσσηνία), Πάρνωνας (σύνορα με Λακωνία). Οι κύριες πεδινές εκτάσεις 
είναι   το  οροπέδιο  της  Τρίπολης  και  η  λεκάνη  της  Μεγαλόπολης.  Ο κυριότερος 
ποταμός  που  διαρρέει  την  Αρκαδία  είναι  ο  Αλφειός  με  τους  παραπόταμούς  του 
Λάδωνα,  Ερύμανθο,  Λούσιο,  Ελισσώνα κ.α.  Στο νομό υπάρχουν  ακόμα η τεχνητή 
λίμνη του Λάδωνα ποταμού, η λίμνη Τάκα και  η λίμνη Μουστού στο παραλιακό τμήμα 
του νομού, στην επαρχία Κυνουρίας. 

Η Αρκαδία* ανήκει στις περιοχές εκείνες της Πελοποννήσου που κατοικήθηκαν 
πολύ  νωρίς.  Ο  Ηρόδοτος 
θεωρεί  τους  Αρκάδες  τους 
αρχαιότερους  κατοίκους  της 
Πελοποννήσου. Οι  Αρκάδες 
θεωρούσαν γενάρχη τους τον 
Πελασγό*, γιο του Δία και της 
Νιόβης*. 

Κατά  την  αρκαδική 
μυθολογία,  πολλοί  θεοί  του 
Ολύμπου  γεννήθηκαν  στην 
Αρκαδία:  ο  Δίας  (στο 
αρκαδικό  Λύκαιο),  ο 
Ποσειδώνας, η Ήρα, ο Ερμής 
και ο Ασκληπιός. Ο κατεξοχήν 
όμως αρκαδικός θεός ήταν ο 
τραγοπόδαρος Παν*, θεός της 
μουσικής,  των  κοπαδιών  και 
των  ποιμένων,  που  με  την 
πολυάριθμη  συνοδεία  του, 
Σειληνούς, Μαινάδες, Δρυάδες* και Ναϊάδες*, έκαναν την Αρκαδία ειδυλλιακή χώρα 
του μύθου.

Ψήγματα τοπικής Ιστορίας
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Οι  Αρκάδες  ήταν  χωρισμένοι  σε  φυλές  και  για  πρώτη  φορά  παρουσιάζονται 
ενωμένοι στον πόλεμο της Τροίας, όπου πήραν μέρος με επικεφαλής τον βασιλέα της 
Τεγέας Αγαπήνορ.

Μετά τη σταδιακή εξάπλωση των Δωριέων στην Πελοπόννησο (11oς-10oς αι. 
π.Χ.)  οι  Αρκάδες  πήραν  ακόμα  μέρος  στους  αγώνες  των  Μεσσηνίων  κατά  των 
Σπαρτιατών, που ήθελαν να ηγεμονεύσουν στην περιοχή.

Στους  Περσικούς  πολέμους  οι  Αρκάδες  (Τεγεάτες,  Μαντινείς,  Ορχομένιοι) 
πολέμησαν στις Θερμοπύλες και στις Πλαταιές.

Κατά τον Γ' Μεσσηνιακό πόλεμο και μετά τη μάχη της Μαντίνειας (418 π.Χ.), οι 
Μαντινείς ηττήθηκαν από τους Σπαρτιάτες και έτσι οι Αρκάδες  ήταν κάτω από την 
επιρροή της Σπάρτης. Μετά τη μάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.), όμως κατάρρευσε η 
σπαρτιατική ηγεμονία, οπότε οι Αρκάδες απελευθερώθηκαν. Το 368 π.Χ. ίδρυσαν το 
"Kοινόν των Aρκάδων" με έδρα τη Μεγάλη Πόλη (Μεγαλόπολη) όπου συνοικίστηκε 
ένας  μεγάλος  αριθμός  αρκαδικών  πόλεων  για  την  καλύτερη  άμυνα  κατά  των 
Σπαρτιατών. Αργότερα οι Αρκάδες στράφηκαν προς τους Μακεδόνες κι ο Φίλιππος 
Β' έγινε πανηγυρικά δεκτός στην Αρκαδία, για να προσχωρήσουν τελικά στην Αχαϊκή 
Συμπολιτεία.

Μετά  από  πολλά  δεινά,  από  τα  πρώτα  μεταχριστιανικά  χρόνια  έπεσαν  σε 
αφάνεια.  Πολλές  βαρβαρικές  επιδρομές  σημειώθηκαν  από  τους  Γότθους  του 
Αλάριχου, που ερήμωσαν και εξασθένησαν την περιοχή.

Κατά τον (7ο αι. μ.Χ) η Αρκαδία  δέχεται  κύμα σλαβικών επιδρομών.

http://el.science.wikia.com/wiki/????????_?_\?????????
http://el.science.wikia.com/wiki/????????_?_\?????????
http://el.science.wikia.com/wiki/?????????
http://el.science.wikia.com/wiki/??????????
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Κατά την περίοδο των Σταυροφοριών(12ο αι. μ.Χ.) οι  Φράγκοι δεν συνάντησαν 
καμιά αντίσταση και  την  κατάλαβαν όπως και  όλη την  Πελοπόννησο.  Οι  Φράγκοι 
ίδρυσαν  πολλά  φρούρια.  Το  1330,  η  Αρκαδία  ανακτήθηκε  από  τον  Ανδρόνικο 
Παλαιολόγο.  Τα τελευταία βυζαντινά χρόνια όλη η περιοχή είχε την όψη έρημης 
χώρας ενώ κατοικήθηκε αργότερα και από πολλούς Αλβανούς.

Το 1458  ο Μωάμεθ Β'  ο Πορθητής κατέλαβε την περιοχή και αυτή  περιήλθε 
στους Τούρκους.  Κατά τη β'  Ενετοκρατία όμως, τράβηξε πολλά δεινά, γι' αυτό η 
δεύτερη περίοδος της τουρκοκρατίας (1715) έτυχε ευμενούς υποδοχής από τους 
κατοίκους. Κατά την επόμενη περίοδο, η Αρκαδία γνώρισε μεγάλη ακμή. Η Τρίπολη 
έγινε έδρα της Πελοποννήσου και εμπορικό και πολιτικό κέντρο της. 

Κατά  την  Ελληνική  Επανάσταση  του  1821  η  Αρκαδία  έγινε  θέατρο  σφοδρών 
πολεμικών  συγκρούσεων.  Οι  Έλληνες  με  αρχηγό  το  Θ.  Κολοκοτρώνη  πέτυχαν 
λαμπρές νίκες εναντίον των Τούρκων στο Βαλτέτσι, τα Δολιανά, τα Βέρβαινα. Με 
την κατάληψη της Τρίπολης (23 Σεπτ. 1821) άρχισε η απελευθέρωση της Αρκαδίας. 
Την περίοδο των εμφύλιων πολέμων (1823 - 1825), η περιοχή αναστατώθηκε. Από 
το 1825 μέχρι το 1827 υπέστη επιδρομές και καταστροφές από τους Αιγυπτίους του 
Ιμπραήμ.  Απελευθερώθηκε  οριστικά  από  τα  τακτικά  στρατεύματα  του  Γάλλου 
Μαιζόν (1829).

Η ΓΟΡΤΥΝΙΑ
Η Γορτυνία είναι 

επαρχία  της 
Αρκαδίας,  που 
καλύπτει  το  ΒΔ 
μέρος  της  και 
συνορεύει  με  τους 
νομούς  Αχαΐας  και 
Ηλείας.  Αποτελείται 
από  απόκρημνους 
ορεινούς  άγονους 
όγκους,  οι  οποίοι 
ωστόσο  ‘’γεννούν’’ 
σημαντικές πηγές και 
ποτάμια  όπως  ο 
Αλφειός, ο Λάδωνας, 
ο  Ερύμανθος,  ο 
Λούσιος, ο Τράγος, ο 
Μυλάων,  ο  Τουθόας 
κ.α.  Κέντρο  της 
Γορτυνίας  είναι  η 
Δημητσάνα.  Άλλοι 
σημαντικοί  οικισμοί 
της περιοχής είναι η Βυτίνα, τα Λαγκάδια, η Στεμνίτα, η Καρύταινα κ.α. 

http://el.science.wikia.com/index.php?title=????????????&action=edit&redlink=1
http://el.science.wikia.com/wiki/???????
http://el.science.wikia.com/wiki/???????
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Η  Γορτυνία  είναι  ιστορικός  τόπος,  με  πρωταγωνιστικό  ρόλο  στον 
εθνικοαπελευθερωτικό  αγώνα  του  1821,  διάσπαρτος  από  μνημεία  όπως 
αρχαιολογικούς  χώρους,  ερείπια  κάστρων  και  φρουρίων,  βυζαντινά  μοναστήρια, 
μεταβυζαντινές  εκκλησιές  κ.α.  Η  Γορτυνία  έχει πλούσια  μυθική  παράδοση  και 
ιστορική  ζωή  που  καταγράφεται  ήδη  από  τα  Ομηρικά  χρόνια.  Πάρα  πολλές 
πληροφορίες  για  την  περιοχή,  όπως  και  για  όλη  την  Αρκαδία,  μπορούμε  να 
αντλήσουμε από το σημαντικό γεωγράφο και περιηγητή Παυσανία* στο βιβλίο του 
"Αρκαδικα" .

Η αρχαία  Γόρτυνα,  η  πόλη  του  4ου  π.χ.  αιώνα,  ήταν  χτισμένη  επάνω στον 
αρχαίο δρόμο που οδηγούσε από την Μεγαλόπολη στην αρχαία Ολυμπία. Από εκεί 
περνούσαν οι Σπαρτιάτες αθλητές για τους Ολυμπιακούς αγώνες και είναι η πόλη 
που έδωσε το όνομα στην ευρύτερη περιοχή. Εκεί βρισκόταν το Ασκληπιείο, ναός 
αφιερωμένος στον Ασκληπιό και θεραπευτήριο.

Αξιοσημείωτη στην περιοχή είναι η παρουσία πολλών μοναστηριών, ο ρόλος των 
οποίων  στην  διατήρηση  της  εθνικής  ταυτότητας  και  την  υλοποίηση  του  μεγάλου 
ονείρου της Απελευθέρωσης από τον Οθωμανικό ζυγό ήταν πολύ σημαντικός.

Οι άνθρωποι στο παρελθόν εκμεταλλευόμενοι τη φυσική οχύρωση που πρόσφερε 
το ανάγλυφο και τους φυσικούς πόρους όπως το νερό, κατάφεραν να αναπτύξουν την 
περιοχή  οικονομικά,  κοινωνικά  και  πνευματικά.  Τη  σημερινή  εποχή,  όμως,  η 
μορφολογία του εδάφους, οι κλιματολογικές συνθήκες, οι ελάχιστοι κάτοικοι και οι 
μεγάλες αποστάσεις που χωρίζουν τα χωριά είναι παράγοντες που δυσκολεύουν τη 
ζωή των ανθρώπων και έχουν οδηγήσει σε πληθυσμιακή συρρίκνωση. 
 

Η ΗΡΑΙΑ
Ο  Δήμος  Ηραίας 

βρίσκεται  στην  Δυτική 
Γορτυνία.  Ο  Αλφειός 
ποταμός τον χωρίζει από 
το  Νομό  Ηλείας.  Το 
όνομα  του,  ο  Δήμος  το 
πήρε  από  την  αρχαία 
πόλη  Ηραία,  που  είναι 
χτισμένη  στη  θέση  του 
σημερινού  οικισμού  του 
Αγ.  Ιωάννη,  κοντά  στις 
όχθες  του  Αλφειού.  Το 
όνομα  της  αποδίδεται  στη  θεά  Ήρα,  παραστάσεις  της  οποίας  εικονίζονται  σε 
νομίσματα της αρχαίας Ηραίας του 6ου π.Χ. αιώνα. 
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Οι  Ηραιάτες  αναφέρονται  συχνά  λόγω  των  νικών  που  κατακτούσαν  στους 
Ολυμπιακούς αγώνες. Αξιοσημείωτες είναι  οι υψηλές επιδόσεις που πέτυχαν μέλη 
μιας Ηραιάτικης οικογένειας για τρεις συνεχείς γενιές. Ο Δημάρετος ο Ηραιεύς το 
520 και το 516 π.Χ. πρώτευσε στην οπλιτοδρομία, ο γιός του Θεόπομπος νίκησε δύο 
φορές στο πένταθλο, ενώ ο εγγονός του επίσης Θεόπομπος πρώτευσε δύο φορές 
στη πυγμαχία. Ιστορικές πηγές αναφέρουν πως ο στρατός της Ηραίας στη μάχη της 
Μαντινείας (468 π.Χ.) πολέμησε στο πλευρό των Σπαρτιατών. Αργότερα, το 369 
π.Χ. οι Αρκάδες πυρπόλησαν την περιοχή της Ηραίας εξ αιτίας της, συμμαχίας της 
με τη Σπάρτη,  η οποία συνεχίστηκε και μετά τη μάχη των Λεύκτρων. Στο τέλος 
βέβαια  οι  Ηραιάτες  αναγκάστηκαν  να  ταχθούν  με  το  μέρος  της  Αρκαδικής 
Ομοσπονδίας. Στα μετέπειτα χρόνια η ιστορία της περιοχής συμβαδίζει με αυτή της 
Αρκαδίας.

Την περίοδο  της επανάστασης του  1821 πολλοί  Ηραιάτες  αγωνιστές  έδωσαν 
στον αγώνα πλούτη, νιάτα και τη ζωή τους ακόμη. Από το χωριό Παλούμπα του 
δήμου  Ηραίας,  αξίζει  να  αναφέρουμε  το  όνομα  του  Δημητρίου  Πλαπούτα.  Ο 
Δημητράκης  Πλαπούτας,  παντρεμένος  με  μια  πρώτη  εξαδέλφη  του  Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη,  υπήρξε  από  τους  κυριότερους  συντελεστές  και  στρατηγός   της 
επανάστασης του ’21 και της απελευθέρωσης.     

ΤΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ

Τα γεμάτα δάση βουνά,  τα άφθονα νερά,  οι  λαγκαδιές και οι  κοιλάδες,  όπου 
βόσκουν  αμέριμνα  τα  κοπάδια,  κατέστησαν  από  την  αρχαιότητα  την  Αρκαδία  μια 
ιδιαίτερα  ειδυλλιακή  χώρα.  Οι  κάτοικοί  της  ήταν  κυρίως  βοσκοί,  άνθρωποι  που 
ζούσαν απλοϊκά και ξέγνοιαστα μέσα στη φύση.  Ποιητές όπως ο Θεόκριτος και ο 
Βιργίλιος έπλασαν έτσι μια φανταστική χώρα, όπου οι βοσκοί διατηρούσαν τα αγνά 
ήθη τους και επικρατούσε η ευτυχία της ήρεμης ζωής.

Πουσσέν  «Αρκαδίας Ποιμένες»
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Μνημειώδης είναι  η φράση:  ET IN ARCADIA EGO, «Ήμουν και εγώ στην 
Αρκαδία»,  η  οποία  αναφέρεται  στον  περίφημο  πίνακα  του  Πουσσέν  (1594-1665) 
«Αρκαδίας  Ποιμένες».  Αυτή  η  φράση   θεωρείται  δήλωση  ενός  οράματος  μιας 
ευτυχίας, που γνώρισε κάποιος στο παρελθόν και ζει  βαθιά στη μνήμη, αλλά δεν 
μπορεί να αποκτηθεί και πάλι στο παρόν και αποδίδει το  «Αρκαδικό Ιδεώδες». Το 
φαινόμενο αυτό στην ιστορία της τέχνης επηρέασε πλήθος καλλιτεχνών, τόσο στις 
εικαστικές  τέχνες (ζωγραφική,  αρχιτεκτονική  τοπίου  και  νομίσματα)  όσο  και  στη 
φιλοσοφία και την λογοτεχνία.  

Κατά την Αναγέννηση, η Αρκαδία συμβόλιζε την ιδεατή χώρα, όπου βασιλεύει η 
επίγεια ευτυχία, η αθωότητα, η ευαισθησία, η γαλήνη και κυριαρχούν οι αρχές του 
ουμανισμού (ανθρωπισμού), η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η απλότητα και το 
μέτρο. Ήταν μια πρόταση αρμονικής ζωής μέσα στη φύση, μια πρόταση επιστροφής 
στην ουσία και σε έναν τόπο όπου ο άνθρωπος δεν νοιώθει ξεριζωμένος.

Η Αρκαδία λοιπόν εκτός από μια περιοχή μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα όραμα 
για μια ιδεατή ζωή.   

Έχουμε καταγράψει τα παραπάνω, γιατί θεωρήσαμε σημαντικό να γνωρίσουμε 
τον  χώρο  όπου  κατοικούμε  ή  φιλοξενούμαστε.  Μόνο  αν  γνωρίσουμε  κάτι  καλά 
μπορούμε να το αγαπήσουμε.  Και  επειδή ότι  αγαπάμε το φροντίζουμε,  υπάρχει  η 
ελπίδα, φροντίζοντας το, να το κάνουμε καλύτερο.

«Αυτοί όλοι οι βουνίσιοι, οι τσοπαναρέοι, κάνανε τα πιο καλά τραγούδια και τις παροιμίες και 
ζωγράφισαν ρημοκκλήσια κι’ όλα όσα κάνανε είναι τα πιο αληθινά και τα πιο αγνά.

Και τα αξιωθήκανε από την απλότητα που είχανε, που τους έκανε να μη βλέπουνε θολά τον 
κόσμο του Θεού, επειδή δεν στομώσανε τα μέσα τους με αφύσικα και πολύπλοκα πράγματα.
Γι’ αυτό λοιπόν και στα τραγούδια που κάνανε αυτοί οι βουνίσιοι, βλέπουμε κάποια αλήθεια 

και μια εντέλεια που δεν φτάνουνε ποτέ οι σπουδασμένοι ποιητάδες με τα πολύπλοκα 
εργαλεία τους. Γιατί οι απλοί άνθρωποι είναι τα αληθινά παιδιά της φύσης.»

"Φώτης Κόντογλου"
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ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Είναι πεδία μελέτης των ζωντανών οργανισμών (Φυτά, ζώα κ.α.) και των αβιοτικών 
παραγόντων (νερό, πετρώματα, θερμοκρασία κ.α.) που ζουν σε μια περιοχή αλλά και 
των μεταξύ τους σχέσεων και αλληλεπιδράσεων. 

ΒΙΟΠΟΙΚΟΙΛΟΤΗΤΑ
Ένα από τα χαρακτηριστικά των οικοσυστημάτων είναι η βιοποικιλότητα, η οποία 
αναφέρεται  στα  διαφορετικά  είδη  οργανισμών  που  υπάρχουν  σε  αυτό.  Όσο 
μεγαλύτερη είναι η βιοποικιλότητα ενός οικοσυστήματος, τόσο πιο ισορροπημένο και 
σταθερό είναι αυτό.

Χλωρίδα
Το σύνολο των φυτικών ειδών που υπάρχουν σε έναν τόπο

Πανίδα
Το σύνολο των ζωικών ειδών που υπάρχουν σε έναν τόπο

Ενδημικό είδος
Το είδος εκείνο του ζώου ή του φυτού που συναντάμε αποκλειστικά σε μια περιοχή 
και πουθενά αλλού (π.χ. η Κεφαλληνιακή Ελάτη στην Ελλάδα)

Βλάστηση
Ο τρόπος ανάπτυξης των φυτών μιας περιοχής. Επηρεάζεται βασικά από το κλίμα, 
το ανάγλυφο και το είδος του εδάφους που υπάρχουν σε μια περιοχή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
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Ζώνες Βλάστησης της Ελλάδας

 Βλάστηση των μεσογειακών περιοχών      (έως το υψόμετρο των 800μ)  
Ι. Φρύγανα

Αραιοί ξηρόφιλοι θάμνοι όπως: Ασφάκες, Λαδανιές, Αφάνες κ.α., Αρωματικά 
φυτά όπως το Θυμάρι, η Ρίγανη, το Φασκόμηλο κ.α. 

    
                      Λαδανιά  (Cistus ctericus)                               Ασφάκα  (Phlomis fruticosa)

ΙΙ. Μακκί
Είναι ψηλοί θάμνοι  πυκνοί, συχνά απροσπέλαστοι και τα είδη των φυτών που 
υπάρχουν είναι:  το Πουρνάρι, η Αριά, η  Κουμαριά, ο  Σχίνος, τα  Ρείκια, το 
Φιλλύκι,  η  Δάφνη, η  Μυρτιά, το Σφεντάμι,  οι  Γκορτσιές,  οι  Συκιές και σε 
χαμηλότερα υψόμετρα η Χαρουπιά και η   Αγριελιά. Επίσης σε αυτή τη ζώνη 
υπάρχουν  και  άλλα  είδη   όπως  το  Σπάρτο,  το  Αγριοκυπάρρισσο,  η 
Κουτσουπιά ,  οι  Αγριοτριανταφυλλιές,   ο  Αρκουδόβατος,   ο Ασπάλαθος,  ο 
Κέδρος,   κ.α.  Σε  αρκετές  περιοχές  τέλος  υπάρχουν  εκτάσεις  με  Πεύκα 
[Χαλέπιος ή Τραχεία Πεύκη ή Κουκουναριά].

           
         Πρίνος ή Πουρνάρι (Quercus coccifera L.)                     Αριά (Quercus Ilex L.)
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          Αγριελιά (Olea europaea L.)                               Δάφνη Απόλλωνος (Laurus nobilis L.)

Γκορτσιά ή Αγριαπιδιά (Prunus spinosa)

   
Σφενδάμι (Acer sempervirens)                                      Φιλλύκι (Phillyrea latifolia)



92

 
Κουμαριά (Arbutus unedo L.)                                         Σχίνος (Pistacia lentiscus L.)

                  
Ράμνος (Rhamnus frangula)                                                 Φράξος (Fraxinus ornus L.)

         
      Μυρτιά (Myrtus communis L.)                           Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)

Κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L. ) 
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              Χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis)                        Κουκουναριά (Pinus pinea)

      
                         Ρείκι (Erica Manipuliflora)                              Κουμαριά (Arbutus unedo)

    
        Κισσός (Hedera helix)                      Αρκουδόβατος (Smilax aspera)
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 Φυλλοβόλα δάση     
Αναπτύσσονται σε δυο ζώνες: μία κατώτερη έως 1000μ που αποτελείται από 
είδη  Δρυός  (Χνοώδης  Δρυς,  Ήμερη  Βελανιδιά)  και  Καστανιές  και  μια 
ανώτερη  από  οξιές  (Η  Οξιά  όμως  δεν  φυτρώνει  πιο  νότια  από  τις  38ο 

γεωγραφικό  πλάτος). Άλλα  φυτά  που  μπορούμε  να  σημειώσουμε  είναι  η 
Καρυδιά, η Κερασιά, η Μηλιά, Ο Γαύρος, Οι Σημύδες κ.α.

        
Χνοώδης δρυς ή Δέντρο (Quercus pubescens Willd)    Ήμερη βελανιδιά (Quercus ithaburensis Decaisn)

Γαύρος (Carpinus Betulus)

 Δάση κωνοφόρων  
Αναπτύσσονται σε υψόμετρο πάνω από τα 800μ. Τα πιο διαδεδομένα είναι η 
μαύρη Πεύκη, Το Έλατο (Κεφαλληνιακή Ελάτη), η δασική Πεύκη, το Ρόμπολο. 
Ένα άλλο φυτό που συναντάμε είναι επίσης και η Φτέρη. 

 
Κεφαλληνιακή Ελάτη (Abies cephalonica) [ενδημικό]          Μαύρη Πεύκη (Pinus nigra)
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 Ζώνη Υποαλπική & Αλπική  [Υψηλών ορέων]  
Βρίσκεται  στις  κορυφές  των Βουνών σε  υψόμετρο πάνω από 1700μ.  Εκεί 
υπάρχουν Λιβάδια με χαμηλό χόρτο, λουλούδια, βότανα (Τσάι του βουνού) 
κ.α.

 Βλάστηση των ρεματιών (Παραποτάμια βλάστηση)  
Σε περιοχές με άφθονα Νερά  συναντάμε δέντρα όπως ο Πλάτανος, η Ιτιά, η 
Λεύκα και σε χαμηλότερα υψόμετρα Λυγαριές και Πικροδάφνες. Δίπλα στις 
όχθες  ποταμών  συναντάμε  επίσης  Καλαμώνες,  Βούρλα  κ.α.  [Παρόχθια 
βλάστηση],  ενώ και μέσα στο νερό αναπτύσσονται φυτά όπως τα Νούφαρα 
[Υδρόβια βλάστηση]. 

            Λεύκη (Populus alba L.)

      
                  Ιτιά (salix alba)                                        Πλάτανος (Platanus occidentalis)
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Λυγαριά (Vitex agnus – castus L.)                  Πικροδάφνη (Nerium oleander L.)

   
                     Νεροκάλαμο (Phragmites australis)                      Βούρλα (Carex distans)

Νούφαρα (nymphaea)

 Πόες  
Είναι φυτά με μικρή διάρκεια ζωής, μικρό μέγεθος και σχετικά μαλακούς 
βλαστούς (π.χ. παπαρούνα, ανεμώνη )
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          Παπαρούνα (Papaver rhoeas)                                    Ανεμώνη (Anemone coronaria)

Βολβοί

    
Ίριδα (iris)                                      Ορχιδέα (orchis italica)

Βρώσιμα χόρτα 

  
                        Καυκαλήθρα (tordylium apulum)                         Ζοχός (Sonchus oleraceus)
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ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΛΟΥΣΙΟΥ

Σήμερα στο φαράγγι του Λούσιου κυριαρχούν οι αείφυλλοι θάμνοι όπως η αριά, 
το σφεντάμι, το φυλλίκι και το  πουρνάρι. Κάπου-κάπου μπορούμε να διακρίνουμε 
μεμονωμένα κυπαρίσσια. Φυτρώνουν ακόμα διάσπαρτες φυλλοβόλες βελανιδιές και 
γαύροι. Συναντάμε ακόμα δάφνες, αγριελιές, αφάνες, σφάκες, κουτσουπιές, ιτιές, 
πλατάνια, λεύκες, λυγαριές, μυρτιές, ράμνους, οστρυές, κλήθρες, φτελιές, σορβιές 
και  διάφορα αναρριχητικά φυτά.  Στις ανατολικές κυρίως πλαγιές του φαραγγιού 
υπάρχουν  έλατα που αποτελούν απολήξεις των δασών του  Μαινάλου. Δίπλα στη 
μακκία  βλάστηση  υπάρχουν  φυτά  ορχεοειδή  [είναι  αξιοσημείωτο  ότι  συναντάμε 
περισσότερα  από  55  είδη  ορχιδέας]  και  βολβώδη,  ενώ   μπουκέτα  μικρών 
λουλουδιών  φυτρώνουν στα μικρά λιβάδια και ανάμεσα σε βράχια.

Η πανίδα  του  φαραγγιού  είναι  επίσης  πλουσιότατη.  Δυτικά  των  στενών  της 
Καρκαλούς  υπάρχει  μεγάλη  ποικιλία  πουλιών,  όπως  ο  πετροκότσυφας,  ο 
γαλαζοκότσυφας  και  ο  θαμνοψάλτης,  καθώς  και  ερπετά  όπως  σαύρες  και 
σπιτόφιδα. Στις ομαλότερες περιοχές συχνάζουν κουνάβια, σαϊτες, δεντρογαλιές, 
οχιές, ξεφτέρια, νυφίτσες, κουνάβια, κοράκια, αγριοπερίστερα, βλαχοκιρκινέζια και 
κάργιες.  Στο φαράγγι  συναντάμε  και  μεγάλα αρπακτικά  όπως ο  φιδαετός  και  η 
γερακίνα. Από τα πολυάριθμα είδη ψαριών του ποταμού, αξίζει να αναφέρουμε ότι η 
κοινή ευρωπαϊκή πέστροφα απαντάται πλέον μόνο στο Λούσιο και στον Ερύμανθο.

Όμως η ζωή ριζώνει και στις εκ πρώτης όψεως αφιλόξενες κάθετες πλευρές 
του φαραγγιού. Μικρές σπηλιές και τρύπες στους κάθετους τοίχους προσφέρουν 
ασφαλείς θέσεις για το φώλιασμα και το κούρνιασμα των πουλιών, μακριά από τους 
κυνηγούς τους. Μικρές ομάδες νυχτερίδων ξεχειμωνιάζουν ακόμα στις σπηλιές και 
σε  σχισμές  βράχων.  Το  ίδιο  το  νερό  πλαισιωμένο  από  μια  πλούσια  λωρίδα 
βλάστησης  συντηρεί  πολλαπλές  αλυσίδες  ζωής:  αράχνες,  χελώνες,  νερόφιδα, 
καβούρια, βατράχια, έντομα - ανάμεσά τους οι λιμπελούλες και οι πεταλούδες.

ΠΗΓΗ: Εφ. Καθημερινή, Πηνελόπη Ματσούκα

ΧΛΩΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Δένδρα
Βελανιδιά  (Quercus ithaburensis)--Χνοώδης  δρυς  (Quercus pubescens)--Αριά 
(Quercus ilex)
Χαλέπιος  πεύκη  (Pinus halepensis)--Κουκουναριά  (Pinus pinea)--Λεύκη  λευκή 
(Populus alba)--Κυπαρίσσι  (Cupressus sempervirens)--Κουτσουπιά  (Cercis 
siliquastrum)--Δάφνη Απόλλωνος (Laurus nobilis)--Ελιά (Olea europaea)
Θάμνοι
Πουρνάρι  (Quercus coccifera)--Σχίνος  (Pistacia lentiscus)--Φράξος  (Fraxinus 
ornus)--  Κουμαριά  (Arbutus unedo)--Γλυστροκουμαριά  (Arbutus andrachne)--
Πικροδάφνη (Nerium oleander)--Λυγαριά  (Vitex agnus castus)--Μυρτιά  (Myrtus 
communis)--Φιλλύκι (Phillyrea latifolia)

http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/places/menalo.htm
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Τα Δάση Δρυός
Η μεγάλη  έκταση  και  η  πυκνότητα  των  δρυοδασών  της  Ευρώπης  (εξ’  ου  και  Δρυμοί  ή 
Δρυμώνες), καθώς και η μακροβιότητα των δένδρων αυτών, επέδρασαν ισχυρά στο πνεύμα 
των  πρώτων  κατοίκων  της  ηπείρου,  ώστε  να  αποδώσουν  σ’  αυτά,  μυστηριώδεις  και 
υπεράνθρωπες δυνάμεις.
Η δρυς ήταν αφιερωμένη στο Δία και οι αρχαίοι θεωρούσαν ότι μπορεί να χρησμοδοτεί, όπως 
στην  περίπτωση  του  Μαντείου  της  Δωδώνης.  Αποτελούσαν  τα  ενδιαιτήματα  των 
Αμαδρυάδων Νυμφών. Η ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία των δένδρων της δρυός φαίνεται και 
από πλειάδα ιερών δένδρων, όπως η δρυς του Μελάμπους στην Πύλο, η δρυς του Πανός στη 
Θυρέα  της  Αρκαδίας,  η  δρυς  στη  Φυλάκη  της  Θεσσαλίας,  η  δρυς  (φηγός)  της  Κυθήρας 
Φερσεφαάσης  κ.λπ.  Παρ’  όλο  το  σέβας  που  έτρεφαν  οι  αρχαίοι  για  τα  δένδρα  αυτά, 
χρησιμοποιούσαν  ευρέως  το  ξύλο  τους  σε  πλείστες  κατασκευές.  Το  απόφθεγμα  «Δρυός 
πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται», δεν είναι καθόλου τυχαίο.
Η ιδιαίτερη σημασία των δρυών για τους Έλληνες διατηρήθηκε ως τις μέρες μας και σχεδόν 
σ’ όλη την Ελλάδα, όλα τα φυλλοβόλα είδη της δρυός, φέρουν την ονομασία «δένδρο», (δηλαδή 
η  βελανιδιά  θεωρείται  ως  το  κατ’  εξοχή  δένδρο),  ενώ  τα  διάφορα  είδη  έχουν  και 
δευτερεύουσες  ιδιαίτερες  ονομασίες,  όπως  μεράδι,  πλατίτσα,  τσέρος,  ρουπάκι,  γρανίτσα, 
μεσιές κ.λπ.
Η αριά και το πουρνάρι είναι αειθαλή δένδρα και η μεν πρώτη αναφέρεται ως «Ημερίς», το δε 
δεύτερο ως Πρίνος, τόσο από το Θεόφραστο όσο και από τον Διοσκορίδη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. -  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ι.Μ.Δ.Ο. & Τ.Δ.Π. -  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, 2007
2.ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ , «Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑΣ ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ», 
Μαλιάκου Αχιλλεία, Λεμπέσης Κυριάκος, Αλεβίζος Αναστάσιος, 2006

Το φαράγγι του Λούσιου από ψηλά

Β



92

Χαρακτηριστικά είδη ζώων της Β. Πελοποννήσου

Υπάρχει  αρκετά  μεγάλη  ποικιλία  πανίδας  στην  περιοχή.  Μπορούμε  να  αναφέρουμε  τους 
λαγούς, αρκετά είδη ποντικών, σκαντζόχοιρους, χελώνες, φίδια όπως η δεντρογαλιά και η 
οχιά .Τελευταία έχει επανεισαχθεί και ο αγριόχοιρος. Υπάρχουν ακόμα  αλεπούδες, ασβοί, 
νυφίτσες, κουνάβια και  μικρός αριθμό από τσακάλια. Μπορούμε ακόμα να εντοπίσουμε πολλά 
διαφορετικά είδη πουλιών όπως πέρδικες, κοτσύφια, τσίχλες, τρυγόνια, μπεκάτσες,  κάργιες, 
δρυοκολάπτες, κιτρινοκαλιακούδες, σταχτοσουσουράδες, κοκκινολάιμηδες κ.α. Η κουκουβάγια 
και  ο Γκιώνης είναι είδη νυχτόβια.  Υπάρχουν και αρπακτικά πουλιά όπως το κιρκινέζι,  η 
ποντικογερακίνα, το ξεφτέρι, ο πετρίτης, το σαΐνι κ.α.
Μεγάλο μέρος της πανίδας όμως αποτελείται από ασπόνδυλους οργανισμούς. Ιδιαίτερα κοντά 
στα ποτάμια, μέσα και  πάνω στην άμμο και στην λάσπη, πάνω και κάτω από τις πέτρες και τα 
χαλίκια, μέσα στα χόρτα, πάνω στην επιφάνεια του νερού συναντάμε:
Γαστερόποδα (κ.ν. σαλιγκάρια)
Καβούρια 
 Αράχνες 
Δίθυρα (κ.ν. στρείδια, μύδια) 
Νηματώδη (κ.ν. νηματώδη σκουλίκια)
Ολιγόχαιτα (κ.ν. ολιγόχαιτα σκουλίκια)
Βδέλλες 
Έντομα ( προνύμφες, νύμφες και τέλεια άτομα από τις κατηγορίες:  

Δίπτερα,  Οδοντόγναθα,  Ετερόπτερα,  Εφημερόπτερα,  Πλεκόπτερα, 
Μεγαλόπτερα, Κολεόπτερα, Ημίπτερα, Τριχόπτερα, κ.ά,) 

   
Δίπτερα                             Εφημερόπτερα

   
Πλεκόπτερα                      Κολεόπτερα

    
                           Οδοντόγναθα (Λιβελούλες)              Τριχόπτερα
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                                  Ημίπτερα                    Καρκινοειδή (Αμφίποδα)
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Σβελτοβάτραχος (Rana dalmatina)

 
Σπιτόφιδο (Elaphe situla)                                           Χελώνα (Testudo hermanni)

   
              Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)                        Κάργια (Corvus monedula)
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ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

                                                                                                                       Ασβεστόλιθος
 

Ψαμμίτης                                              Άργιλος – Πηλόλιθος                                Κερατόλιθος 

    

 ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ                ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

Γρανίτης                                                             Μάρμαρο

ΤΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
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Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
Σκληρότητα  είναι  η  αντίσταση  που  παρουσιάζει  μία  λεία  επιφάνεια  ενός 
ορυκτού ή πετρώματος όταν προσπαθούμε να τη χαράξουμε.
Για τον προσδιορισμό της σκληρότητας χρησιμοποιούμε την εμπειρική κλίμακα 
Mohs.
Για την κατά προσέγγιση εύρεση της σκληρότητας χρησιμοποιούμε το νύχι 
(~2½), ένα χάλκινο νόμισμα (~3½), ένα σουγιά (~5½), ένα κομμάτι τζάμι (~5½) 
ή μια λίμα ατσάλινη (~6½-7).

Κλίμακα Mohs
1.Τάλκης  2 Γύψος  [Νύχι (~2½)]  3.Ασβεστίτης [Χάλκινο νόμισμα (~3½)]  
4.Φθορίτης 5.Απατίτης [Σουγιάς  -  Τζάμι  (~5½)]  6.Αστριος [Πορσελάνη  -  
Ατσάλινη λίμα (~6½)]  7.Χαλαζίας  8.Τοπάζιο  9.Κορούνδιο  10.Διαμάντι  

Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Η σκληρότητα του νερού εκφράζει την περιεκτικότητα σε διαλυμένα άλατα 
(κυρίως άλατα του Ca ή του Mg) .Τη μετράμε σε mg/L (ή αλλιώς ppm) και σε 
Γαλλικούς ή Γερμανικούς Βαθμούς. 
Έναν απλό έλεγχο της σκληρότητας του νερού μπορούμε να τον κάνουμε με 
το  τεστ της σαπουνάδας. Βασιζόμαστε στην ιδιότητα του σκληρού νερού να 
‘’κόβει’’  την  σαπουνάδα.  Αν  βάλουμε  σε  δοκιμαστικούς  σωλήνες  ξύσματα 
σαπουνιού  και  νερά  διαφορετικής  σκληρότητας  και  ανακατέψουμε,  θα 
παρατηρήσουμε  ότι  ο  σωλήνας  με  σκληρό  νερό  δεν  θα  έχει  (ή  θα  έχει 
ελάχιστη) σαπουνάδα, αυτός με  νερό βρύσης θα έχει αρκετή και ένας τρίτος 
με  απιονισμένο  νερό  θα  έχει  περισσότερη  που  θα  την  διατηρεί  και 
περισσότερο χρόνο.
Μόνο το νερό του χιονιού,  της βροχής και  τα νερά περιοχών με μεγάλες 
βροχοπτώσεις είναι μαλακά. Είναι δηλαδή φτωχά σε περιεκτικότητα σε άλατα 
Ασβεστίου  και  Μαγνησίου  ή  Ανθρακικά  άλατα.  Το  νερό,  ανάλογα  με  την 
ποσότητα  των  διαλυμένων  αλάτων  Ασβεστίου,  αλάτων  Μαγνησίου  και 
Ανθρακικών αλάτων χαρακτηρίζεται ως:

\



92

Μονάδες Μέτρησης
Διαβαθμίσεις 
Σκληρότητας

    Γερμανικοί
   Βαθμοί (οD)     

Γαλλικοί 
Βαθμοί (οF)

mg/l (ppm)
 CaCO3    

Μαλακό νερό                      3.00 3,8 Μέχρι 50

Μέτρια μαλακό νερό          3,0 έως 5.56 3,8 έως 10 50-100

Ελαφρώς σκληρό νερό 5,56 έως 8.33 10 έως 15 100-150

Μέτρια σκληρό νερό 8,33 έως 11.1 15 έως 20 150-200

Σκληρό νερό 11,1 έως 16.7 20 έως 30 200-300

Πολύ σκληρό νερό Από 16.7 Από 30 Πάνω από 300

Στην Ελλάδα τα περισσότερα νερά είναι σκληρά. Τα σκληρά νερά εμποδίζουν 
την  απορρυπαντική  δράση  του  σαπουνιού  και  δημιουργούν  πουρί  σε 
σωληνώσεις  καταστρέφοντας  καλοριφέρ,  θερμοσίφωνες,  αντιστάσεις 
πλυντηρίων και είδη υγιεινής,  ενώ τα πολύ σκληρά νερά είναι ακατάλληλα και 
για πόση. 

ΤΟ ΚΑΡΣΤ
Το  καρστ  εμφανίζεται  σε  ασβεστολιθικά  πετρώματα.  Το  νερό  της  βροχή 
εμπλουτιζόμενο με  διοξείδιο του άνθρακα σχηματίζει οξύ το οποίο διαβρώνει 
τον  ασβεστόλιθο  επιφανειακά  και  υπόγεια  σχηματίζοντας  κοιλότητες  και 
κενά. Τα σπήλαια με τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες τους είναι οι πιο 
γνωστοί  καρστικοί  σχηματισμοί.  Άλλες  εντυπωσιακές  μορφές  είναι  οι 
κατακόρυφες καταβόθρες.  Τα καρστικά πετρώματα είναι έντονα υδροπερατά.
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Μύθος  είναι  ο  λόγος  που  περιγράφει  την  μακρινή  προϊστορία  με  τρόπο 
ποιητικό  και  συμβολικό.  Αρχικά  οι  μύθοι  μεταφέρονταν  από  γενιά  σε  γενιά 
προφορικά.  Κάποιοι  από  τους   χαρακτήρες  των  μύθων  έχει  αποδειχθεί  ότι 
αντιστοιχούσαν σε πραγματικά πρόσωπα άλλοι όμως όχι. Γενικά τα όρια μεταξύ 
του  μύθου  και  της  πραγματικότητας  είναι  ασαφή.  Σχεδόν  όλα  όμως  όσα 
αναφέρονται στους μύθους κάτι αντιπροσωπεύουν. Πολλοί από τους Θεούς των 
αρχαίων Ελλήνων  ταυτίζονται με φυσικά φαινόμενα. Η Γαία η μάνα των Θεών, 
των  ανθρώπων,  των  ωκεανών,  των  βουνών  και  των  ποταμών.  Ο  Ζεύς  ο 
Νεφεληγέρετης. Ο Ποσειδώνας ο γεωσείστης και θεός των θαλασσών.   

Η Ελληνική  μυθολογία  έχει  και  μια  φυσικογεωλογική  διάσταση.  Συνδέεται 
δηλαδή  με  την  γεωλογική  εξέλιξη  του  Ελληνικού  χώρου.Με  τους  μύθους  οι 
πρόγονοί  μας προσπαθούσαν να εξηγήσουν  γεωλογικές μεταβολές  και  φυσικά 
φαινόμενα όπως σεισμούς, εκρήξεις ηφαιστείων κ.α. Παράδειγμα, τα απολιθώματα 
μεγαθηρίων που έβρισκαν οι αρχαίοι (όπως αυτά στα ιζηματογενή στρώματα της 
λεκάνης της Μεγαλόπολης) και πίστευαν ότι ήταν κόκκαλα γιγάντων [Οι Γίγαντες 
ήταν τα παιδιά της Γαίας που γεννήθηκαν από το αίμα του Ουρανού που έτρεχε 
μετά  τον  τραυματισμό  του  από  τον  Κρόνο:  Θνητοί  τεραστίων  διαστάσεων  με 
τρομακτική όψη και ανίκητη δύναμη].

Σύμφωνα λοιπόν με τους προγόνους μας ο Λάδωνας και ο Αλφειός είναι Θεοί 
ποτάμιοι. Για τη  μικρή γονιμότητα της αρχαίας Τεύθιδος  ευθύνεται η κατάρα της 
Θεάς Αθηνάς. Το φυτό  δάφνη και το μουσικό όργανο  σύριγγα θεωρούνταν ότι 
ήταν νύμφες που αναγκάστικαν να πάρουν την αντίστοιχη μορφή για να ξεφύγουν 
από το Θεό Απόλλωνα η μία και τον τραγοπόδαρο θεό των βουνών της Αρκαδίας 
και προστάτη των βοσκών Πάνα η άλλη.

Βλέπουμε λοιπόν πόσο διαφέρουν οι ερμηνείες των αρχαίων μας προγόνων με 
τις  σημερινές.  Μήπως  όμως  και  οι  δικές  μας  εξηγήσεις  για  κάποια  φυσικά 
φαινόμενα  δεν είναι  τίποτα  άλλο παρά  κάποια  αντίστοιχα  ‘’κόκκαλα  γιγάντων’’; 
Θεωρούμε ότι είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η επιστήμη έχει δώσει τις οριστικές 
απαντήσεις  και  έχει  ανακαλύψει  τη  μία  και  μοναδική  αλήθεια  για  όλα  όσα 
συμβαίνουν γύρω μας . Η πορεία για την αναζήτηση της αλήθειας είναι συνεχής 
και χρέος των νέων ανθρώπων είναι να  συνεχίσουν αυτή την πορεία. 

Ο Ηρακλής και πίσω του η Αθηνά, κόβει τις κεφαλές της Λερναίας 
Ύδρας με την βοήθεια του Ιόλαου, αμφορέας, 540 π.Χ.

ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
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Στο  φαράγγι  του  Λούσιου  συναντάμε  γαντζωμένα  στους  κάθετους  βράχους  πολλά 
μοναστήρια, ξωκλήσια, σκήτες και ερημητήρια. Η μοναστική ζωή αναπτύχθηκε στην περιοχή, 
γιατί εκεί υπήρξαν συνθήκες που συνέβαλλαν σε αυτό όπως η γαλήνη και το δύσβατο της 
περιοχής,  δεδομένα που επέτρεψαν σε πολλούς ανθρώπους  να βρουν την ελευθερία να 
εκφράσουν το  θρησκευτικό τους συναίσθημα  και να αφοσιωθούν στη σχέση με το Θεό.

     Η Μονή Φιλοσόφου ονομαζόμενη και ΄΄ Αρχόντισσα του Φαραγγιού ΄΄, βρίσκεται στην 
περιοχή «Μονοπόρι» του Λούσιου,  νότια της Δημητσάνας. Αποτελείται από δύο κτιριακά 
συγκροτήματα,  την παλαιά  μονή  και  τη  νέα  που  απέχουν  μεταξύ τους 600μ.  Το  «Κρυφό 
Σχολειό»  είναι η παλαιά μονή,  χτισμένη στο κοίλωμα απόκρημνου βράχου.  Η ίδρυσή της 
υπολογίζεται γύρω στο 936 με 967 από τον Ιωάννη Λαμπαρδόπουλο, από τη Δημητσάνα, 
αρχιγραμματέα του Αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. . Γιορτάζει την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Η μονή Φιλοσόφου και στο βάθος η μονή Προδρόμου

    Η Μονή Τιμίου Προδρόμου είναι ριζωμένη στη βάση πανύψηλου βράχου, 200 μ. πάνω από 
την  κοίτη  του  Λούσιου  κάτω  από  το  βουνό  Κλεινίτσα.  Το  πρώτο  ομόλογο  της  Μονής 
Προδρόμου φέρει τη χρονολογία 1616. Η Μονή γιορτάζει κατά την Αποτομή της Κεφαλής του 
Τιμίου Προδρόμου στις 29 Αυγούστου.

   Το Μοναστήρι της Παναγίας των Αιμυαλών, αφιερωμένο στη γέννηση της Θεοτόκου, είναι 
σφηνωμένο μέσα σε ψηλό βράχο, ενώ η τετράγωνη οικοδομή που σχηματίζει ένα κεφαλαίο Τ, 
είναι γνωστή ως Πύργος της Μονής. Την ίδρυση της Μονής -τέλη 16ου ή αρχές 17ου αιώνα- 
ανέλαβε  ο  Γρηγόριος  Κοντογιάννης,  ιερομόναχος  και  πνευματικός,  και  η  αδελφή  του 
Ευπραξία,  μοναχή,  μαζί  με  τη  συνοδεία  τους.  Η  αγιογράφηση  έγινε  από  τους  γνωστούς 
ζωγράφους, Δημήτριο και Γεώργιο Μόσχο από το Ναύπλιο, το 1608.

    Η Μονή Καλαμίου διακρίνεται στην παλιά και τη νέα μονή που βρίσκονται σε απόσταση 
200 μ. η μία από την άλλη. Είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου και βρίσκεται 4 
χλμ. ανατολικά του Ατσίχωλου. Και τα δύο Μοναστήρια είναι αγκιστρωμένα στη δεξιά όχθη 
του Λούσιου ποταμού. Η παλιά Μονή είναι περιτειχισμένη με ψηλό τείχος το οποίο φέρει 
πολεμίστρες  εν  είδη  φρουρίου.  Το  Καθολικό  έχει  τοιχογραφηθεί  το  έτος  1705 από  τον 
κρητικό αγιογράφο Πέτρο τον «Πεδιώτη»
ΠΗΓΗ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας (http://www.arcadia.gr)

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΣΙΟΥ
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Το  νερό  αποτέλεσε  και  αποτελεί  πηγή  έμπνευσης,  δημιουργίας  και  λατρείας,  σε 
παλαιότερους  καιρούς  για  τον  άνθρωπο.  Χάρις  σε  αυτό  ο  άνθρωπος  μπόρεσε  να 
μεγαλουργήσει,  δημιουργώντας  μεγάλους  και  σπουδαίους  πολιτισμούς.  Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι οι μεγάλοι αρχαίοι πολιτισμοί  λαών που έζησαν και έδρασαν γύρω από 
τη  λεκάνη  της  Μεσογείου,  όπως  ο  Μινωικός,  ο  Φοινικικός,  ο  Αιγυπτιακός,  ο 
Αρχαιοελληνικός, αλλά και κοντά σε μεγάλα ποτάμια, όπως ο Βαβυλωνιακός, ο Κινεζικός.

 
Η  δύναμη  που  έδινε  το  νερό  στις  αρχαίες  κοινωνίες  έκανε  τους  ανθρώπους  να 

αποδώσουν λατρεία στο υγρό στοιχείο. Συγκεκριμένα, οι Αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν το υγρό 
στοιχείο  στο  πρόσωπο  του  Ωκεανού,  που  θεωρούνταν  ένας  ποταμός   χωρίς  πηγές  ή 
εκβολές, που διέτρεχε όλη τη γη. Η πιο σημαντική θεότητα ήταν ο Ποσειδώνας, του οποίου 
η κατοικία βρίσκονταν στον Αλφειό. Ακόμα και σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα,  οι 
άνθρωποι  τιμούσαν τον Ποσειδώνα σαν το θεό που ποτίζει και γονιμοποιεί.
Άλλες θεότητες, που τίμονταν πολύ,  ήταν οι Νύμφες οι κόρες της καταιγίδας, που έφερναν 
βροχή.  Γι’  αυτό  και  σε  αρκετές  περιοχές  όπως  η  Αρκαδία  γίνονταν  τελετές   για  να 
εξευμενίσουν τις Νύμφες σε εποχές ξηρασίας. 

Και στους Χριστιανικούς χρόνους το νερό πήρε σημαντική θέση στη πνευματική ζωή της 
εκκλησίας. Πρώτος ο αρχηγός της νέας θρησκείας 
φανέρωσε το ρόλο που θα έπαιζε το ρόλο το νερό 
σ’  αυτή,  με  το  να  βαπτιστεί  μέσα  στον  Ιορδάνη 
ποταμό. Κι έπειτα, η νέα ζωή των πιστών αρχίζει 
μέσα από τη κολυμπήθρα, όπου βαπτίζονται  μέσα 
σε  αγιασμένο  νερό  κι  έτσι  αναγεννιούνται 
πνευματικά  (Σύμφωνα  με  τον  Άγιο  Ιωάννη  το 
Δαμασκηνός  το  νερό  καθαρίζει  σώμα  και  το 
πνεύμα - ανακαινίζει την ύπαρξη).

Και στους νεότερους χρόνους το νερό κυριαρχεί 
μέσα  από  έθιμα  και  δοξασίες  της  λαϊκής  μας 
παράδοσης.  Χαρακτηριστικό  είναι  το  έθιμο  του 
αμίλητου  νερού,  το  πρωί  της  Πρωτοχρονιάς.  Οι 
γυναίκες  πηγαίνουν  στη  βρύση  να  πάρουν  νερό 
και μέχρι να επιστρέψουν στο σπίτι δεν πρέπει να 
μιλήσουν  σε  κανέναν.  Αφού  αφήσουν  φιλέματα 
στη  βρύση,  ραντίζουν  τις  τέσσερις  γωνίες  του 
σπιτιού,  λέγοντας  :  «όπως  τρέχει  το  νερό  να 
τρέχουν τα καλούδια»

Το  νερό  δίδαξε   και  εμπλούτισε  επίσης  τη  λαϊκή  σοφία.  Τα  λαϊκά  αυτά  διδάγματα 
αποτυπώθηκαν σε παροιμίες όπως οι ακόλουθες: 
Κουβαλάει νερό με το κόσκινο. (Δηλαδή κάνει μια άσκοπη προσπάθεια, σπαταλώντας 
δυνάμεις, χωρίς να χρησιμοποιεί το μυαλό του σωστά) 
Περί  ανέμων και  υδάτων.  (Δηλαδή μιλάει  για θέματα αδιάφορα χωρίς  να αγγίζει  την 
ουσία της υπόθεσης, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δε μπορεί). 

Το νερό στο πολιτισμό και τη λαϊκή 

παράδοση
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Στις πανάρχαιες δοξασίες των λαών το νερό αποτελεί στοιχείο εξαγνισμού και κάθαρσης 
και η ζωοποιός του δύναμη συνδέθηκε με μαγικές και θεραπευτικές ιδιότητες.

Οι θεραπευτικές ιδιότητες του νερού ήταν γνωστές από πολύ παλιά. Το 2.000 π.χ. οι 
Βαβυλώνιοι είχαν συνδέσει την έννοια του γιατρού με  “αυτόν που γνώριζε πολύ καλά το 
νερό”.  Στην  Ελληνική  μυθολογία  αναφέρονται  συχνά  οι  θαυματουργές  θεραπευτικές 
ιδιότητες πολλών πηγών και το 5ο αιώνα π.χ. η εμπιστοσύνη αυτή προς το Ιαματικό νερό 
εκφράζεται με την ίδρυση των Ασκληπιείων, που κτίζονται κοντά στις Ιαματικές Πηγές.

Ο  Ηρόδοτος  είναι  ο  πρώτος  παρατηρητής  των  Ιαματικών  νερών  που  αναφέρει  και 
συνιστά  την  λουτροθεραπεία  και  ο  Ιπποκράτης  καθορίζει  τις  παθήσεις  για  τις  οποίες 
ενδείκνυται η χρήση των Ιαματικών νερών. 

Κατά  τη  Ρωμαϊκή  εποχή  Έλληνες  γιατροί,  οπαδοί  της  Ιατρικής  του  Ιπποκράτη, 
ασχολούνται με την Υδροθεραπεία. Κατά τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι και τον 6ον μ.χ. αιώνα 
εξακολουθεί  να  γίνεται  χρήση  των  Ιαματικών  Υδάτων.  Το  Μεσαίωνα  ο  Θερμαλισμός 
παρακμάζει και αναβιώνει πάλι στις αρχές του 16ου αιώνα.

Στους νεότερους χρόνους η Κυβέρνηση Καποδίστρια επέδειξε ενδιαφέρον για τις πηγές 
και  το  έτος  1830  γιατροί  επισκέφθηκαν  την  Κύθνο,  όπου  και  μελέτησαν  τις  πηγές.  Στα 
χρόνια της βασιλείας Όθωνα εκεί ιδρύθηκε Υδροθεραπευτήριο.
Η αξιοποίηση των περισσοτέρων Λουτροπόλεων που λειτουργούν  και  σήμερα έγινε την 
δεκαετία του 1930.

Το  νερό  των  Λουτρών  Ηραίας  θεωρείται  ότι  βοηθάει  στην  αντιμετώπιση  πολλών 
προβλημάτων  υγείας, μεταξύ  των  οποίων  το  αυχενικό  σύνδρομο,  οι  αρθρίτιδες,  οι 
ρευματισμοί,  προβλήματα  γυναικολογικής  φύσεως,  παθήσεις  του  νευρικού  ή  του 
κυκλοφοριακού συστήματος, του ήπατος, της χολής κ.ά. 

Γενικά οι κυρίαρχες χρήσεις των ιαματικών φυσικών πόρων είναι:
Υδροθεραπεία  (Ποσιθεραπεία,  Εισπνοθεραπεία,  Πλύσεις,  Ιαματικά  λουτρά, 
Καταιονήσεις,  Υδρομαλάξεις,  Υδροκινησιοθεραπεία  κ.α.),  Πηλοθεραπεία,  
Θαλασσοθεραπεία, Σπηλαιοθεραπεία, Κλιματοθεραπεία

Οι χρήσεις αυτές συνδυάζονται και με άλλες υπηρεσίες που έχουν σχέση με την υγεία 
και την αναψυχή. 

Το νερό ως μέσο θεραπείας και αναψυχής 
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗ Β. 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Στην Βόρεια Πελοπόννησο ανήκουν τέσσερες προτεινόμενες για τον εθνικό 
κατάλογο του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000» (Natura 2000) περιοχές. 
Πρόκειται για:

1. Το όρος Μαίναλο (GR 2520001)
2.  Τις  κορυφές Όρους Κυλλήνη (Ζήρεια)  και  Χαράδρα Φλαμπουρίτσα  (GR 

2530001)
3. Την λίμνη Στυμφαλία (GR 2530002)
4. Το Όρος Ολίγυρτο (GR 2530004)

Κοντά στην περίμετρο της περιοχής  ευρίσκονται  οι  επίσης προτεινόμενες 
περιοχές  Λίμνης Τάκα (GR 2520002),  Ακροναυπλίας και Παλαμηδίου (GR 
2510003) και Ακροκορίνθου (GR 2530003). 
Τα όρη Ολίγυρτος και  Κυλλήνη έχουν ενταχθεί  και  στις  περιοχές Corine. 
Ακόμα η λίμνη Στυμφαλία έχει χαρακτηρισθεί ως  σημαντική για τα πουλιά 
(ΣΠΠΕ).
Πέραν  τούτων,  οκτώ τοπία  της  περιοχής  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως  ΤΙΦΚ 
(Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους). Πρόκειται για τα Υψώματα Ελληνικού 
και Υψώματα Στενού Γκούρας Κορινθίας, την Κοιλάδα Φενεού, τα Μετέωρα 
Κορινθίας,  τα  Υψώματα  Λυγιάς,  την  Στυμφαλία,  τον  Λόφο  της  Παναγίας 
Νεμέας και τον Λόφο «Στόχος» Νεστάνης. 
Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει (παρά την πρόσφατη δοκιμασία του 
από πυρκαγιά) το αισθητικό Δάσος Μογγοστού Σικυώνος (ΦΕΚ 175Δ/ 2-6-
77).
Η περιοχή διαθέτει και τρία Διατηρητέα Μνημεία Φύσης (ΦΕΚ 121Δ/ 21-2-
1980):
Τον Πλάτανο της Δημητσάνας, την Δρύ του Περθωρίου Τρίπολης και την 
Δρύ της Δόριζας Βαλτετσίου.
Τέλος  στην  περιοχή  μελέτης  έχουν  οριοθετηθεί  τα  εξής  καταφύγια 
θηραμάτων:
Λυρκείας, Νεμέας (2),  Στυμφαλίας (2), Σικυωνίων, Ξυλοκάστρου, Βυτίνας, 
Φαλάνθου και Κοντοβάζαινας
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ – ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Ναϊάδες: Οι Ναϊάδες ήταν Νύμφες των γλυκών νερών, πηγών (κρηνών), ποταμών, λιμνών, 
και αναλόγως ονομάζονταν πηγαίες Κρηνίδες, Ποταμίδες, Λιμνάδες, Ελειονόμοι κτλ. Οι 

κατοικίες τους βρίσκονταν σε παραποτάμιους χώρους, τα δε ειδικότερα ονόματα τους τα 
λάμβαναν από τους ποταμούς στους οποίους κατοικούσαν. Αποδίδονταν σε αυτές, όπως και 

στο νερό, μαντικές και ιαματικές ικανότητες.
Δρυάδες: Οι Δρυάδες ή Αμαδρυάδες, ήταν Νύμφες των μοναχικών δέντρων και των 

λιβαδιών.

Πελασγός: Ο Πελασγός ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αναδύθηκε απ' τη γη κι έγινε έτσι 
γενάρχης των ανθρώπων. Στην Αρκαδία, όπου υπήρχε αυτή η παράδοση, πίστευαν ότι γιος 
του Πελασγού απ' τη νύμφη Κυλλήνη ή την Ωκεανίδα Μελιβοία, ήταν ο Λυκάονας, ο μυθικός 

βασιλιάς της Αρκαδίας. Αυτή ονομάστηκε στην αρχή Πελασγία, απ' το όνομα του γενάρχη 
της.

Νιόβη: Η Νιόβη, κόρη του Φορωνέα και της κόρης του Ξούθου, της νύμφης Λαοδίκης ήταν η 
πρώτη θνητή που αγάπησε ο Δίας και μητέρα εξ αυτού του Άργου και του Πελασγού. Κατά 
παραλλαγή του μύθου, ήταν μητέρα του Φορωνέα εκ της μετά του ποταμού Ινάχου ένωσής 

της και αδελφή του Άπιου εξ ου η Πελοπόννησος ονομαζόταν και Απία. Η Αρκαδία όπως όλη 
η Πελοπόννησος λεγόταν αρχικά Απία και κατόπιν Πελασγία. Αργότερα ονομάστηκε Αρκαδία, 
από τον βασιλέα Αρκάδα, γιο του Πελασγού και της νύμφης Καλλιστούς, κόρης του Λυκάονα.

Πάνας: Ο Πάνας (αρχ. Παν) είναι αρχαία ελληνική, ιδεατή, ανθρωπόμορφη και 
δευτερεύουσα θεότητα, που ήταν συνυφασμένη με την «πανίδα» της Φύσης  (άνθρωποι και 

ζώα).
Συνδυάζοντας τον ανθρώπινο και ζωικό παράγοντα, ο Πάνας απεικονιζόταν έχοντας κάτω 
άκρα ζώου, «Θεός τραγοπόδαρος», πλέον ως προστάτης των κτηνοτρόφων, κυνηγών αλλά 
και των αλιέων με μόνιμη διαμονή του σε χώρους της φύσης (όρη, δάση, σπήλαια, κοιλάδες, 

ρεματιές κ.λπ).

Παυσανίας: Ο Παυσανίας υπήρξε μεγάλος Έλληνας περιηγητής και γεωγράφος. Γεννήθηκε 
στη Λυδία 143~176μ.Χ. Έγραψε την «Περιήγηση της Ελλάδος», με πλουσιότατες 

περιγραφές, που αποτελούν ανεκτίμητο οδηγό των αρχαιολογικών ερευνών και ευρημάτων 
μέχρι και σήμερα.

Αρκαδία (η προέλευση του ονόματος): Υπάρχουν αρκετές εκδοχές για την προέλευση του 
ονόματος. Μία από αυτές που συνδέετε με τον Αρκαδικό μύθο είναι η εξής: Η λέξη Αρκαδία 
προέρχεται απο τη λέξη άρκτος, αρκούδα. Συμφωνα με τον μύθο ο πρώτος κάτοικος και ο 
πρώτος που κυβέρνησε την Αρκαδία ήταν ο Πελασγός, γιός του οποίου ήταν ο Λυκάων. Ο 

Λυκάων απέκτησε μια κόρη την Καλλιστώ με την οποία συνδέθηκε ο Δίας. Τους έπιασε όμως 
η Ήρα η οποία μεταμόρφωσε την Καλλιστώ σε αρκούδα, την οποία όμως στη συνέχεια 

σκότωσε η Άρτεμις. Για να σώσει το παιδί του που είχε η Καλλιστώ στην κοιλιά της, ο Δίας 
την μεταμόρφωσε στον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. Από αυτήν το παιδί της πήρε το 

όνομα Αρκάς. Όταν μεγάλωσε ο Αρκάς βασίλεψε πάνω στους κατοίκους της περιοχής που 
ονομάστηκε Αρκαδία και δίδαξε πρώτος αυτός τους κατοίκους - που αργότερα ονομάστηκαν 

Αρκάδες προς τιμή του - πως να φτιάχνουν ψωμί και να γνέθουν μαλλί.

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=?????&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/??????
http://el.wikipedia.org/wiki/????????
http://el.wikipedia.org/wiki/?????_(???)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=???????_(?????)&action=edit&redlink=1
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Δήμος Ηραίας (Παλούμπα): 27950-31114
Νομαρχία Αρκαδίας: 2710.230.365

ΕΟΤ (Τουριστικές πληροφορίες):  2710.222.243
Αστυνομία Τρίπολης: 2710.222.519
Τροχαία Τρίπολης: 2710.222.265
Δήμος Τρίπολης: 2710.223.410

Δήμος Δημητσάνας: 27950.31.237
ΚΤΕΛ Αρκαδίας: 2710.222.560

Νοσοκομείο Τρίπολης: 2710.371.700
Κέντρο υγείας Δημητσάνας: 27950.31.401
Κέντρο Υγείας Τροπαίων: 27970.22.701

Αγροτικό ιατρείο Λουτρών Ηραίας: 27970.24.938
Αγροτικό ιατρείο Ράφτη: 27950.31.932

Αρχαιολογικό Μουσείο Τρίπολης: 2710.242.148
Μουσείο Υδροκίνησης (Δημητσάνα): 27950-31630

Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο ΔΕΗ Λάδωνα (Τουμπίτσι): 27970.22.203

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου: 
2710-230119

Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Αρκαδίας:  2710-238705
1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Αρκαδίας (Δημητσάνα): 27950-31218

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ηραίας: 2795031212
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