|1

1|

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ανωγείων
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Συγγραφική οµάδα
Η Παιδαγωγική Οµάδα του ΚΠΕ Ανωγείων
• Καρατάσος Νίκος , ∆άσκαλος, Υπεύθυνος του ΚΠΕ
• Κεφαλογιάννη Ζαχαρένια, Φιλόλογος, Αναπληρώτρια Υπευθύνου του ΚΠΕ
• ∆ακανάλη Αικατερίνα, ∆ασκάλα, Μέλος Π.Ο.
• Παπαζαφειρόπουλος ∆ηµήτρης, ∆άσκαλος, Μέλος Π.Ο.
• Χαιρέτη Μαρία, Νηπιαγωγός, Μέλος Π.Ο.
Επιµέλεια Έκδοσης
Η Παιδαγωγική Οµάδα του ΚΠΕ Ανωγείων
Εκδότης:
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων
Ταχ. ∆/νση: Μαθητική Εστία Ανωγείων
Ταχ. Κώδικας: 74051
Τηλέφωνο: 28340 31662
FAX : 28340 20335
E-mail: info@kpe-anogion.gr
Ιστοσελίδα : http://www.kpe-anogion.gr
Τίτλος:
“OTAN TO NEPO AΓKAΛIAΣE THN ΠETPA...”
(Aπό τα ρω του Έρωτα στο ρου του Nερού)
Εκτύπωση:
Γραφικές Τέχνες Μ. & Μ. Πατεράκης Ο.Ε.
Τηλ: 2810 227933, e-mail: printpat@otenet.gr
Η έκδοση χρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο υλοποίησης της
πράξης µε τίτλο «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων» η οποία έχει ενταχθεί στην κατηγορία πράξεων
2.6.1.α. που αφορά στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ενέργειας 2.6.1. «Προγράµµατα Προστασίας
Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» του µέτρου 2.6. του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ µε φορέα υλοποίησης το Εθνικό
Ίδρυµα Νεότητας, υπό την εποπτεία του Υπ.Ε.Π.Θ..

∞Á·ËÙ¤ º›ÏÂ/Ë,
™Â Î·ÏˆÛÔÚ›˙Ô˘ÌÂ ÛÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ ÙË˜ ÿ‰Ë˜, ÙËÓ ÔÔ›· Ô ŸÌËÚÔ˜ ·ÔÎ·ÏÂ› “ÔÏ˘›‰·Í” ÁÈ· ÙÈ˜
ÔÏÏ¤˜ ËÁ¤˜ ÙË˜, ÂÓÒ Ô ¢¿ÓÙË˜ ÛÙË “£Â›· ∫ˆÌˆ‰›·” ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ﬁÙÈ Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡
ÔÙ·ÌÔ‡ ÙË˜ ÎﬁÏ·ÛË˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ﬁ ·˘Ù‹Ó. ∏ ÿ‰Ë ‹ æËÏÔÚÂ›ÙË˜ Â›Ó·È ÙÔ „ËÏﬁÙÂÚÔ ‚Ô˘Óﬁ ÙË˜
∫Ú‹ÙË˜ (2.456Ì.), ÊÙÈ·ÁÌ¤ÓÔ ·ﬁ Ì‡ıÔ, ¤ÙÚ· Î·È ¯ÈﬁÓÈ. ∞ﬁ Ù· ÛÏ¿¯Ó· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ‚Ô˘ÓÔ‡
ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ·ı¤·ÙÔÈ ‰ÚﬁÌÔÈ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∆Ô ÓÂÚﬁ ÙË˜ ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘
¯ÈÔÓÈÔ‡ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ÛÌÈÏÂ‡ÂÈ ÌÂ Ì·ÂÛÙÚ›· ÂÌÓÂ˘ÛÌ¤ÓÔ˘ ÁÏ‡ÙË ÙÔ ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈÎﬁ
¤ÙÚˆÌ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ Ï·ÎÎÔ‡‚Â˜ : ÙÈ˜ Î·Ù·‚ﬁıÚÂ˜, ÙÈ˜ ‰ÔÏ›ÓÂ˜, Ù· ÔÚÔ¤‰È·, Ù· Ê·Ú¿ÁÁÈ·. °ÂÓÈÎﬁÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ Ï›ÌÓÂ˜ Î·È ÔÙ¿ÌÈ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ æËÏÔÚÂ›ÙË ÂÎÂ›, ﬁÔ˘ ÙÔ ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈÎﬁ ¤ÙÚˆÌ· Û˘Ó·ÓÙ¿ ·ÚÁÈÏÈÎÔ‡˜ Û¯ÈÛÙﬁÏÈıÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ËÁ¤˜.
∆Ô ÓÂÚﬁ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›, ·ÎﬁÌ·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î¿ Û‹Ï·È· Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó Ì¤Û· ÙÔ˘˜ ıÂÔ› Î·È ÓÂÚ¿È‰Â˜. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ π‰·›ÔÓ ÕÓÙÚÔ (ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ÙË˜ ÿ‰Ë˜) ·Ó·ÙÚ¿ÊËÎÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ, Ô ¢›·˜,
·ÊÔ‡, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ÙÔÓ ¤ÊÂÚÂ Â‰Ò Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, Ë ƒ¤·, ÁÈ· Ó· ÁÏ˘ÙÒÛÂÈ ÙÔ ÌˆÚﬁ
·ﬁ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ·Ù¤Ú·, ÙÔÓ ∫ÚﬁÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÙÚˆÁÂ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ·ﬁ Êﬁ‚Ô, Ì‹ˆ˜
ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·.
∞˘Ù‹ Ë È‰È·›ÙÂÚË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ ÙÔ ÓÂÚﬁ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÂÓ‰ËÌÈÎÒÓ ÂÈ‰ÒÓ. √ æËÏÔÚÂ›ÙË˜, ÏÔÈﬁÓ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ﬁÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÏﬁÁˆ ÙˆÓ
ÏÔ‡ÛÈˆÓ ÁÂˆÏÔÁÈÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÙÔ˘, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ °Âˆ¿ÚÎˆÓ.
™ÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘, ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ˜ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ æËÏÔÚÂ›ÙË, ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÌÂ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ∞ÎﬁÌ·, ı· ÂÍÔÈÎÂÈˆıÂ›˜ ÌÂ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ˘ﬁÁÂÈÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ¤ÙÚˆÌ·, ÙËÓ Û¯Â‰ﬁÓ ÂÚˆÙÈÎ‹, ÙÈ˜ ËÁ¤˜ Î·È
ÙÈ˜ ÙÂ¯ÓËÙ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ÙÔ˘. ª¤Û· ·ﬁ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ ÙÔ˘
‚Ô˘ÓÔ‡ Ì·˜, ı’ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ˜ ÙË ÛÔ˘‰·ÈﬁÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·Á·ıÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜
Ì·˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡ÂÈ.
ªﬁÓË Ì·˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ó· ÎÂÓÙÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙË Ê·ÓÙ·Û›·, ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌﬁ
ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ ‰ÚﬁÌÔ˘˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÍÂÓ·ÁÒÓÙ·˜ ÛÂ ·ﬁ ÙÔÓ ÌÈÎÚﬁÎÔÛÌÔ ÙÔ˘
æËÏÔÚÂ›ÙË - ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ÙÔ K¶E AÓˆÁÂ›ˆÓ - ÛÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ ﬁÏÔ, Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓﬁÙËÙ¿ ÛÔ˘ ˘Â‡ı˘Ó· Î·È Û˘ÓÂÈ‰ËÙ¿ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.
¶¿ÚÂ Ì·˙› ÛÔ˘ ÁÈ· ·Ú¤· ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Ì·ÓÙÈÓ¿‰Â˜:
™Ù¿Ï·, ÙË ÛÙ¿Ï· ÙÔ ÓÂÚﬁ
ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ ÙÚ˘¿ÙÔ,
ÙÔ Ú¿Ì· Ô˘ ÌÈÛÂ› ÎÈ·ÓÂ›˜
Á˘Ú›˙ÂÈ ÎÈ ·Á·¿ÙÔ.
∞ÓˆÁÂÈ·Ó‹ ª·ÓÙÈÓ¿‰·

ŒÓ· ÔÙ‹ÚÈ Â›Ó’ Ë ˙ˆ‹
Î·È Â›Ó·È ÓÂÚﬁ ÁÂÌ¿ÙÔ
Î·È ›ÓÔ˘ÌÂ ÁÔ˘ÏÈ¿ ÁÔ˘ÏÈ¿
Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘ÌÂ ÛÙÔÓ ¿ÙÔ.
∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜ Ã·ÈÚ¤ÙË˜ (Ì·ÓÙÈÓ·‰ÔÏﬁÁÔ˜)

∏ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ∫¶∂ ∞ÓˆÁÂ›ˆÓ

OÈ ‹ÚˆÂ˜* ÙÔ˘ æËÏÔÚÂ›ÙË :

Μοναχικός, περήφανος και επιβλητικότατος,
ο γενειοφόρος γυπαετός (Gypaetus barbatus),
αποτελεί πια ενδηµικό ζώο της Κρήτης,
καθώς έχει εξαφανιστεί
από κάθε άλλο µέρος της Ελλάδας.
Γνωστός και ως º∞¡√Àƒ∏™.

Kretania psylorita, λέγεται
η ενδηµική πεταλούδα του Ψηλορείτη.
Μικρή, κοµψή και µοναδική!
Γνωστή και ως ƒπ∆∞ Ë æ∏§√ƒ∂π∆∞.

Το ζώο φάντασµα του Ψηλορείτη,
που για χρόνια θεωρούνταν εξαφανισµένο,
ο αγριόγατος (Felis sylvestris cretensis)
ή πιο σωστά φουρόγατος,
ενδηµικό των κρητικών ορέων.
Γνωστός και ως ∂Àƒπ¶π¢∏™!

·ÎÔÏÔ‡ıËÛ¤ ÙÔ˘˜. . .
* Τα σκίτσα των ηρώων είναι έργο του ζωγράφου ∆ηµήτρη Τζάνη.
Tα πνευµατικά δικαιώµατά τους ανήκουν στο ΚΠΕ Ανωγείων.

Ο τοπικός αυτός µύθος αφηγείται τον έρωτα του νεαρού Ανωγειανού µε µια Νεράιδα. ∆ηµοσιεύτηκε µε τη µορφή επιφυλλίδας σε τοπική εφηµερίδα στις αρχές του περασµένου αιώνα.
«Ήτο τότε 17 έως 18 ετών, υψηλός, ευσταλής, µε µάτια καστανά, µε µέση δακτυλίδι, µε πλάτες ανοικτές, µε µπράτσα στρογγυλά, λεβέντης µε άλλους λόγους από εκείνους που ο θεός πλάσσει ως αγγέλους δια τον ουρανόν, και από λησµοσύνην τους αφήνει και έρχονται στην γη, δια να αφήσουν αλησµόνητον την εποχή των.
Και πριν ακόµα µεγαλώσει, και πριν να πλήξει τα στήθη του ο τρελός της Αφροδίτης
υιός, όλοι στο χωριό βλέποντες τα τόσα κάλλη του και την τόσην λεβεντιά του, προησθάνοντο και εκρυφοµιλούσαν, ότι αυτός αληθινά θα ήτο που θα επλήγωνε µε τις σιδερές σαίτες του την βασίλισσα Νεράιδα.
Κατέβαινε µια νύκτα του Μαρτίου βιαστικά για το χωριό, όπου οι φίλοι του τον εκαλούσαν επειγόντως δια σπουδαίαν υπόθεση και επερνούσε από την στοιχειωµένην
λίµνην. Έφθανε δε εκεί ακριβώς την ώραν που έκραζε τρίτην φοράν ο πετεινός, δηλαδή την στιγµήν που οι Νεράιδες, τρελές από τα γέλοια και από τα παιγνίδια, εξηφανίζοντο στα κρυσταλλένια της λίµνης τα νερά[…]
Ο Γιάννης αυτοστιγµήν ευρέθη κοντά της, χωρίς να ενθυµήται, και αυτός κατόπιν,
αν έδραµε σαν αστραπή, ή αν πέταξε, χωρίς πτερά, διότι πήδηµα ανθρώπου δεν ήτο
δυνατόν να ενώσει την τόσην µεγάλην απόστασιν. Την έσφιγγε στην θερµήν από τον
πυρετόν του πάθους αγκαλιά του, την εφιλούσε γλυκά και τρυφερά και την παρέσυρε
ήρεµα προς την όχθην[…]
Οι γάµοι έγιναν πράγµατι. Όλος ο κόσµος έτρεξε από περιέργειαν να ιδεί τες ξακουστές Νεράιδες και εγλέντισε. Αλλά η πεισµατάρα, γελαστή και χαρούµενη ως πάντα,
πάντα εσιώπα[…] Μόλις δε και µετά δεκαετίαν έκτοτε έφερεν εις φως τον Aγγελήν
Κεφαλογιάννη, διότι τούτο πλέον το όνοµα έφερον οι απόγονοι του Κεφαλά του
Γιάννη…»

∞˜ ÍÂÎÏÂÈ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÙÔ Ì‡ıÔ…

 Γιατί οι Νεράιδες ζουν στα νερά της λίµνης;
Ξέρεις άλλες θεότητες που ζουν στο νερό;

 Ποια ήταν η έκβαση του έρωτα του ζευγαριού;

Θα µπορούσε µια Νεράιδα να έχει µια φυσιολογική ζωή ή πιστεύεις
ότι πλήρωσε κάποιο τίµηµα γι’ αυτό;

 Θα µπορούσες να γίνεις ένας µικρός σκηνοθέτης;

Στήσε το σκηνικό σου, µοίρασε τους ρόλους και γράψε τους διαλόγους
που φαντάζεσαι ότι θα απέδιδαν την παραπάνω ιστορία.

∫·Ï‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË!
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H ισχύς της φύσης, η εξουσία που έχει ένα ποτάµι να φτιάχνει και να καταστρέφει πολιτισµούς,
η δύναµη της θάλασσας να διαµορφώνει το περιβάλλον...

¢È¿ÏÂÍÂ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÎﬁÓÂ˜
• Kαταρράκτες της Βικτώρια (1), • Παγωµένη σπηλιά στην Αλάσκα (2), • Χιονοστιβάδα (3), • Κύµατα (4)
• Ποταµός Tambopata διασχίζει τη λεκάνη του Αµαζονίου (5), • Λίµνη σε κρατήρα ηφαιστείου (6),
• Θερµοπίδακας (7), • Παγόβουνο στην Ανταρκτική (8), • Ένα τεράστιο µανιτάρι από πάγο και βράχο (9)
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Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεοποιήσει
τη δύναµη του νερού και γι’ αυτό δηµιούργησαν
µε τη φαντασία τους τόσες πολλές θεότητες.

«√ ﬁÚÎÔ˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ÓÂÚﬁ, ÁÈ·Ù› ﬁ,ÙÈ ÈÔ ·ÏÈﬁ
Î·È ÛÂ‚·ÛÙﬁ ¯ÚËÛÈÌÂ‡ÂÈ Û·Ó ﬁÚÎÔ˜».
(ΟΡΦΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ)

¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Ì‡ıÔ˘˜ ÛÙÈ˜ Î¿ÚÙÂ˜,

ÌÔÚÂ›˜ Ó’ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È Ó’ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ˜
ÙÔ ÎÚ˘ÙﬁÏÂÍÔ;

•
•
•
•

• Πατέρας των ποταµών
• Γιός του Ωρίωνα
• Στα νερά της ορκιζόταν οι θεοί
• Συµβολίζουν τον άκαρπο κόπο
• Την αγάπησε ο Αλφειός
• Θεός µε κογχύλι
• Νύµφες της θάλασσα

Νύµφες των γλυκών νερών
Μάγευαν τους περαστικούς
µε το τραγούδι τους
Εκεί κατοικούσαν οι ψυχές
των νεκρών
Θαύµαζε το καθρέφτισµά
του στο νερό
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Ο Νάρκισσος
Ήταν ονοµαστός για τη σπάνια οµορφιά του και τον είχαν ερωτευτεί Νύµφες. Εκείνος,
όµως, τις αγνοούσε και θαύµαζε µόνο το καθρέφτισµα του στο νερό. Οι θεοί θέλησαν να
τιµωρήσουν την αλαζονεία του και µια µέρα, καθώς έσκυβε για να δει το τον εαυτό του
στο νερό ρίζωσε ή πνίγηκε στο ποτάµι. Άλλη παραλλαγή του µύθου αναφέρει ότι αγάπησε την όµοια αδελφή του και όταν αυτή πέθανε, έµεινε να κοιτάζει στα νερά την εικόνα
του που έµοιαζε µε εκείνη της αδελφής του. Ο θάνατος από τη στενοχώρια του τον βρήκε
στην πηγή και στη θέση του απόµεινε ένα φυτό, ο νάρκισσος, τα γνωστά µας µανουσάκια.

Ο Τρίτων
Ήταν θαλάσσια θεότητα µε µορφή ανθρώπου και ουρά φιδιού. Ήταν γιος του Ποσειδώνα
και της Νηρηίδας Αµφιτρίτης. Κάθε φορά που βούιζε ή θάλασσα, λέγανε ότι ο Τρίτων
φυσούσε µέσα σε ένα κογχύλι που είχε σήµα κεράτου.
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Ωκεανός
Ναϊάδες
Ναϊάδες ή Ναΐδες ήταν οι θεότητες που κάθονται στους βράχους και προστατεύουν τα γλυκά νερά των πηγών, των ποταµών και των λιµνών. Μέσα στα βαθιά νερά των ποταµών
είχαν τα κρυστάλλινα παλάτια τους οι Ναϊάδες νύµφες. Τα
πλάσµατα αυτά ήταν πανέµορφα, ήταν τραγουδίστριες,
µάντισσες, αλλά και προστάτισσες της βλάστησης και της
καθαρότητας των νερών.

Από τους Τιτάνες, τα παιδιά του Ουρανού και της Γης, ο πρωτότοκος, ο Ωκεανός, ζευγαρώθηκε µε την Τηθύν και γέννησαν
τρεις χιλιάδες Ποταµούς και Νύµφες, τις Ωκεανίδες. Οι αρχαίοι φαντάζονταν τον Ωκεανό σαν έναν τεράστιο ποταµό που
ρέει γύρω από τη Γη. Ο ήλιος και τα αστέρια βγαίνουν από τα
ανατολικά του, για να βυθιστούν πάλι µέσα του, καθώς
δύουν.

Ποσειδώνας

Σειρήνες
Οι Σειρήνες ήταν θεότητες της θάλασσας µε κεφάλι γυναίκας
και σώµα πουλιού, που ζούσαν σε ένα νησί της Μεσογείου.
Μάγευαν τους περαστικούς µε το τραγούδι τους και ναυαγούσαν. Οι µόνοι που κατάφεραν να γλυτώσουν ήταν ο
Οδυσσέας µε τους συντρόφους του.

Ο Ποσειδώνας σαν θεός της θάλασσας µπορούσε να ταξιδεύει µε το χρυσό του άρµα πάνω στα κύµατα, που ανοίγουν
χαρούµενα στο πέρασµά του. Στο γιό του τον Ωρίωνα είχε ο
θεός δώσει τη χάρη να περπατάει πάνω στη θάλασσα, χωρίς
να βουλιάζει. Ακόµα, ο θεός µε την τρίαινά του µπορούσε να
σηκώνει σε µια στιγµή άγρια κύµατα ή, αντίθετα, να γαληνεύει τα φουρτουνιασµένα πέλαγα.

Αχέροντας
Ήταν γιός της Γαίας. Οι θεοί του Ολύµπου τον καταδίκασαν να µένει
κάτω από τη γη, γιατί στη µάχη µε τους Γίγαντες άφησε τους
εχθρούς να ξεδιψάσουν στα νερά του. Στον ποταµό Αχέροντα και
στην πεδιάδα του κατοικούσαν οι ψυχές των νεκρών. Ο ποταµός
αποτελούσε το πέρασµα, από όπου ο βαρκάρης οδηγούσε τις ψυχές
στη λίµνη Αχερουσία, στα έγκατα της Γης. Στον Αχέροντα κατέληγαν
τα νερά από δύο άλλα ποτάµια, τον Κωκυτό (το ποτάµι της θλίψης
και των οδυρµών των ζωντανών για ό,τι χάθηκε) και τον Πυριφλεγέθοντα στην κήτη του οποίου έκαναν οι νεκροί περιπάτους. Οι συγγενείς των νεκρών µέσα στο φέρετρο τοποθετούσαν ένα αµφορέα µε
νερό, για να µην υποφέρει η ψυχή από δίψα και έναν οβολό για το
βαρκάρη που θα τον περνούσε στην άλλη µεριά του ποταµού.

Νηρηίδες
Ήταν οι κόρες του θεού της θάλασσας Νηρέα και της ∆ωρίδας,
κόρης του Ωκεανού. Πενήντα θυγατέρες που κινούνται οργιαστικά γύρω από τα κύµατα. Αγαπούσαν και προστάτευαν τα
πέλαγα και τους θαλασσινούς, τους όρµους και τις θαλασσοσπηλιές, τις ακρογιαλιές και τα λιµάνια. Βρέθηκαν αγάλµατα
που παρίσταναν Νηρηίδες να κάθονται πάνω σε εκατό δελφίνια, γιατί οι άνθρωποι πίστευαν ότι όλες ήταν εκατό.

Στύγα
Η Στύγα ήταν η πιο µεγάλη από τις Ωκεανίδες. Κατοικούσε µακριά από τους
θεούς, σε ένα παλάτι στα βράχια του
Χελµού. Τα νερά της, που ανέβλυζαν
από ένα ψηλό βράχο και ύστερα χάνονταν µέσα στη γη, είχαν φοβερές ιδιότητες: δηλητηρίαζαν ανθρώπους, ζώα,
έλιωναν το σίδερο και άλλα µέταλλα,
έσπαζαν τα αγγεία που βουτούσαν µέσα
τους. Στα νερά της ορκιζόταν οι θεοί. Αν
παρέµβαιναν τον όρκο τους, τους περίµεναν φρικτές τιµωρίες. Όποιος θνητός
βουτούσε στη Στύγα γινόταν άτρωτος.
Έτσι η Θέτιδα βούτηξε το µικρό Αχιλλέα,
κρατώντας τον µόνο από τη φτέρνα.

Αλφειός
∆αναΐδες
Οι ∆αναΐδες ήταν οι νύµφες που εµφανίζονται να κρατούν υδρίες, περπατώντας κοντά στο ποτάµι, µεταφέροντας
νερό στον άλλο κόσµο. Συµβολίζουν
τον άκαρπο κόπο, µιας κι τιµωρήθηκαν
από τους θεούς να µεταφέρουν νερό µε
τρυπηµένο δοχείο.

Μια µέρα µια νεαρή νύµφη που την έλεγαν Αρέθουσα πλενόταν σ’ έναν ποταµό της Πελοποννήσου. Ξαφνικά µια
παράξενη και βραχνή φωνή ακούστηκε. Ήταν η φωνή του θεού του ποταµού, του Αλφειού, ο οποίος εξέφραζε
τον ερωτά του στη νύµφη. Τροµαγµένη
η Αρέθουσα πετάχτηκε έξω από το
νερό. Τότε ο Αλφειός πήρε τη µορφή
ανθρώπου και την κυνήγησε σε πεδιάδες, λόφους και δάση. Εκείνη, αποκαµωµένη πια, όταν είδε ότι ο θεός θα την
έπιανε, ζήτησε τη βοήθεια της Άρτεµης.
Η θεά συγκινηµένη, τη µεταµόρφωσε
σε πηγή.

∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛÂ ÙÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ Ù· ÛÎ›ÙÛ·

Î·È Û¯ÔÏ›·ÛÂ….
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Το νερό είναι φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια.



Οι περιοχές του πλανήτη µας, στις οποίες τα γλυκά νερά εξαντλούνται συνεχώς,
οδηγούνται σε ερηµοποίηση.



Μια φυσική λίµνη αποτελεί ένα υγροβιότοπο.



Το νερό είναι στοιχείο απαραίτητο για κάθε µορφής ζωής.



Με την επίδραση της ηλιακής θερµότητας το νερό των θαλασσών, των λιµνών και των ποταµών
εξατµίζεται και φτάνει στην ατµόσφαιρα µε τη µορφή υδρατµών.



Μεγάλο υδροδοτικό έργο που έγινε το 140 µ.Χ. στην Αθήνα από το Ρωµαίο αυτοκράτορα Αδριανό.



Ένα φράγµα και µια τεχνητή λίµνη µπορεί ν’ αποτελέσουν έναν υγρότοπο.

∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛÂ ÙË Û˘ÓÒÓ˘ÌË Ï¤ÍË ÛÙ’ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈÎ¿:
∆Ô ÓÂÚﬁ. .
...που στέλνουν τα νέφη



...που έρχεται βίαια





λιµνάζον, το τελµατιαίον ύδωρ
βρυξ, τέλµα, τέναγος,
έλος, λίµνη, λειµών.
υετός, όµβρος,
βροχή

...που δεν ησυχάζει





...που είναι στάσιµο





καταιγίς, λαίλαψ,
θύελλα, κατακλυσµός

...που διαβρώνει το έδαφος



παλίρροια, πληµµυρίς, άµπωτις,
δίνη, στρόβιλος,

...το επιφανειακό νερό





...που υφίσταται εξάτµιση





άντρον, ρωχµός, χάσµα, χαράδρα,
βάραθρο, πόρος



λιµναίον, θαλάσσιον,
ποτάµιον ύδωρ,



άχνη, αχλύς, έρση,
πάχνη, ατµίς,



ικµάς, δρόσος,
οµίχλη, νέφος



ψακάς, ρανίς, σταγών,
χιών, νίφα, χάλαζα,
κρύσταλλος

...το υπόγειο νερό



...που στέλνει ο ουρανός



«...Ποτέ σε νερό ποταµών που ασταµάτητα τρέχει,
Να µπεις πεζός, αν δεν κάνεις ευχή και τηρώντας το ρέµα
Να νίψεις τα χέρια σου στο πολυλαχταριστό κι άσπρο νεράκι.
Γιατί όποιος ποτάµι διαβεί και κακία και χέρια δεν πλύνει
Τον µισούν οι θεοί και στο τέλος του δίνουνε πόνους...»
Ησίοδος, Έργα και Ηµέραι (στ. 737-741)

ªÔÚÂ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÂ›˜ ·ﬁ Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ë Ï¤ÍË «ÓÂÚﬁ»;
¶ﬁÙÂ ÍÂÏ¤ÓÔ˘ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎ¿ Ù· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ‹ Ù· ﬁ‰È· Ì·˜
ÌÂ ÙÔ ÓÂÚﬁ; ªÔÚÂ›˜ Ó’ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ﬁ ÙËÓ
·Ú¯·›· ‹ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·;
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Ο επιστηµονικός όρος υδατικές σχέσεις (water relations) έχει καθιερωθεί για να περιγράψει την
κινητική πρόσληψη και ροή του νερού (H2O) στο σχήµα έδαφος ― φυτό ― ατµόσφαιρα. Το νερό που
βρίσκεται στο έδαφος προσλαµβάνεται από τις ρίζες των φυτών, οι οποίες επιµηκύνονται σε αναζήτηση άλλου νερού και θρεπτικών στοιχείων. Το νερό µετακινείται από περιοχές, όπου έχει περισσότερο διαθέσιµο νερό σε περιοχές µε λιγότερο νερό.



ªÔÚÂ›˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ˜ ÙÈ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜ Ô˘ ‚Ï¤ÂÈ˜ Î·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜
ÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘
ÛÙÔÓ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎﬁ Î‡ÎÏÔ;
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Όλες οι χιονονιφάδες έχουν µια εξαγωνική συµµετρία, είτε έχουν 6 γωνίες, είτε 6 πλευρές, είτε 6
ακτίνες, συµµετρικά τοποθετηµένες γύρω από το κέντρο τους. Καµία από τις νιφάδες δεν είναι ολόιδια µε την άλλη. Μια νιφάδα χιονιού ξεκινά να σχηµατίζεται ψηλά στην ατµόσφαιρα γύρω από ένα
σωµατίδιο σκόνης. Γύρω, λοιπόν, από ένα σωµατίδιο σκόνης, κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης, ξεκινούν να κολλούν µικροί παγοκρύσταλλοι. Οι παγοκρύσταλλοι είναι κατασκευασµένοι από µόρια νερού που βρίσκονται στην ατµόσφαιρα. Τα µόρια, όµως, δε συνδέονται µεταξύ τους ούτε στη σειρά ούτε σε σχήµα τετραγώνου.
Ενώνονται µε τρόπο που σχηµατίζουν εξαγωνικά «τουβλάκια πάγου»,που είναι οι µικρότεροι παγοκρύσταλλοι που µπορεί να υπάρχουν. Καθώς το ένα µετά το άλλο τα µόρια νερού «κολλούν» πάνω σε
ένα σωµατίδιο σκόνης, ξεκινά να σχηµατίζεται ένας παγοκρύσταλλος. Όλο και περισσότεροι παγοκρύσταλλοι ενώνονται, οπότε η καινούργια νιφάδα χιονιού αποκτά αρκετό βάρος για ν’ αρχίσει να
πέφτει προς τις στέγες των σπιτιών. Στην πορεία της συναντά κι άλλους παγοκρυστάλλους, που και
αυτοί ενώνονται µε τη νιφάδα, µεγαλώνοντας κι άλλο το µέγεθος της.
Μια νιφάδα χιονιού µπορεί να φτάσει να περιλαµβάνει µέχρι και 200
παγοκρυστάλλους. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι ακόµη και όταν ενωθούν πολλοί παγοκρύσταλλοι, ο παγοκρύσταλλος που προκύπτει
συνεχίζει να έχει εξαγωγική συµµετρία.
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ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó Î·ÈÚﬁ ‹Ù·Ó Ô ÂÊÂ˘Ú¤ÙË˜…
Μέσα στους αιώνες ο άνθρωπος κατάφερε να αξιοποιήσει τα δώρα που του προσφέρει το νερό.

Οι Κινέζοι φτιάχνουν τον πρώτο υδατοφράκτη

Ο ατέρµων κοχλίας του Αρχιµήδη

Φωτιά από το νερό

Χειροκίνητη αντλία νερού

Μια κινέζικη αντλία νερού

Ο ατµός δίνει κίνηση στην ατµοµηχανή

 AÓ Á‡ÚÈ˙Â˜ ÌÂ ÙË ÌË¯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıﬁÓ, Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ˜

ÙÈ˜ ÂÊÂ˘Ú¤ÛÂÈ˜ Ì¤Û· ·ﬁ ÙÈ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜;

∞Ú¯·›ÔÈ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Î·È ¡ÂÚﬁ
«Το 2400 π.Χ., οι αρδευόµενες περιοχές της Σουµερίας παρήγαγαν 2.500 λίτρα κριθάρι ανά εκτάριο, µια αξιόλογη σοδειά ακόµη και για τα σύγχρονα επίπεδα. Έως το 1700 π.Χ. η σοδειά µειώθηκε στα 900 λίτρα ανά εκτάριο. Αµέσως µετά άρχισαν οι αποτυχίες στη συγκοµιδή και αυτό ήταν το τέλος της Σουµερίας. Οι περισσότεροι
από τους µεγάλους πολιτισµούς που βασίζονταν στην άρδευση είχαν το ίδιο τέλος - τα άλατα ήρθαν στην επιφάνεια και κατέστρεψαν τις γεωργικές καλλιέργειες.
Αλλά η Αίγυπτος, η οποία ήταν γόνιµη ως την εποχή των Φαραώ, αποτέλεσε την εξαίρεση. Κάθε χρόνο ο Νείλος πληµµύριζε τα εδάφη, εναπόθετε λάσπη και ξέβραζε τα άλατα της επιφάνειας στη θάλασσα. Αυτό βέβαια
συνέβαινε έως το 1970, οπόταν χτίστηκε το µεγάλο φράγµα του Ασουάν. Πλέον η λάσπη δεν ανανεώνει κάθε
χρόνο τη γη, τα άλατα δεν ξεπλένονται και οι ψαρότοποι στο δέλτα µειώνονται ταχύτατα. Επίσης, το απόθεµα
πίσω από το φράγµα γεµίζει γρήγορα µε λάσπη η οποία έπρεπε να χρησιµοποιείται ως λίπασµα για τα χωράφια».
(Μark Reisner 1993, H Έρηµος Cadillac).

Φράγµα του Ασουάν
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∆ιώρυγα της Κορίνθου

Ποταµός Νείλος

∆ιώρυγα Παναµά

∆ιώρυγα Σουέζ

Φράγµα Στράτου

ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎﬁ ¤ÚÁÔ:
H ιστορία του νερού συµβαδίζει µε την ιστορία του
ανθρώπου. Ο πρωτόγονος άνθρωπος φρόντιζε να κατοικεί
και να ζει κοντά στις πηγές, τους ποταµούς και τις λίµνες.
Οι πρώτες του µετακινήσεις συνδέονταν άµεσα µε την αναζήτηση
του νερού. Όλοι οι αρχαίοι πολιτισµοί άνθισαν κατά µήκος
µεγάλων ποταµών, όπως ο Αιγυπτιακός στην κοιλάδα του
Νείλου, ο Ασσυριακός στη Μεσοποταµία. Ακόµα και σήµερα ο
άνθρωπος κατασκευάζοντας φράγµατα, κάνοντας εκτροπές
ποταµών και γεωτρήσεις εξασφαλίζει το απαραίτητο νερό και
πολλές φορές το φέρνει κοντά από αρκετά µακρινές αποστάσεις.
Το νερό ενός ποταµού, το οποίο κινείται γρήγορα, οδηγείται
µέσα σε τούνελ, ώστε να περιστρέψει ειδικές τουρµπίνες.
Μ’ αυτό τον τρόπο δηµιουργεί µηχανική ενέργεια. Στη συνέχεια
ειδικές γεννήτριες µετατρέπουν τη µηχανική ενέργεια σε
ηλεκτρική. Με τη διαδικασία αυτή, το νερό δεν αχρηστεύεται
και στη συνέχεια µπορεί να αξιοποιηθεί για άλλους σκοπούς.
Για τη λειτουργία των µεγάλων υδροηλεκτρικών µονάδων
κατασκευάζονται φράγµατα και µεγάλες δεξαµενές για τη
συλλογή του νερού. Οι κατασκευές πρέπει να γίνονται µε
προσοχή, ώστε να µην αλλοιώνεται η ισορροπία του
οικοσυστήµατος.

Φράγµα Λούρου

Φράγµα Ταυρωπού

ªÔÚÂ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÂ›˜:
 ¶ÔÈÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÈÎ·ÓÔÔÈÂ›;
 ¶Ò˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜;
 ¶ﬁÛÔ ı· ÂËÚÂ¿ÛÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ;

Φράγµα Καστρακίου
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H ιστορία της Γης είναι γραµµένη στα πετρώµατά της. Πέτρωµα είναι ένα στερεό
συστατικό υλικό ενός πλανήτη, δορυφόρου ή αστεροειδούς. Το πέτρωµα του Ψηλορείτη είναι ο µαζώδης και πλακώδης ασβεστόλιθος. Είναι σκληρό, αλλά διαλύεται στο νερό,
όπως το αλάτι. Όταν βρέχει ή λιώνουν τα χιόνια το νερό διαλύει στο πέρασµά του τα πετρώµατα, δηµιουργώντας ορατούς και αθέατους δρόµους του νερού.

✽ ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛÂ ÙÔ˘˜ ÁÂˆÏÔÁÈÎÔ‡˜ ﬁÚÔ˘˜:
Γεωποικιλότητα
Γεωλογικός
σχηµατισµός
Γεωπεριβάλλον
Γεωδιατήρηση
Γεώτοποι

Μικρές κοιλότητες
στην επιφάνεια της γης
Γεωλογικός σχηµατισµός
Ανοικτές κοιλότητες που
συγκοινωνούν µε σπηλιές.
Πολλές δολίνες
Πέτρωµα
Φυσική και χηµική
διαδικασία.
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 Βιβλία της γης
 Προστασία
 Σπήλαια
πλήθος των
 Τογεωλογικών
φαινοµένων
 Γεωλογική κληρονοµιά
 ∆ολίνες
 Πόλγες
 Καταβόθρες
 Ασβεστόλιθος
 Αποσάθρωση
 Καρστική γεωµορφή

Με την πάροδο των ετών τα πετρώµατα µεταβάλλονται και δηµιουργούνται νέα. Το πέτρωµα του
Ψηλορείτη, ο ασβεστόλιθος, είναι ιζηµατογενές πέτρωµα αποτελούµενο από το ορυκτό ασβεστίτη. Συχνά
περιέχει απολιθώµατα τα οποία µας βοηθούν να εκτιµήσουµε την ηλικία και την προέλευσή του. Η µεταµόρφωση του ασβεστόλιθου δίνει στο πέτρωµα κρυσταλλικό χαρακτήρα και σχηµατίζει το µάρµαρο. Τα
περισσότερα βουνά στην Ελλάδα είναι φτιαγµένα από ασβεστόλιθο.

 ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛÂ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÂˆÏÔÁÈÎÔ‡˜ ﬁÚÔ˘˜:
Ιζηµατογενές πέτρωµα 
Πετρολογικός κύκλος 
Απολίθωµα 

Αποσάθρωση 
∆ιάβρωση 

∆ιαγένεση 

 προϊόν αποσάθρωσης
 µεταβολή και δηµιουργία νέων πετρωµάτων
 αρχαίο λείψανο
 µετατροπή σε συµπαγές πέτρωµα
 η καταστροφή ενός πετρώµατος
 εξαιτίας της θερµοκρασίας και της δράσης
 του νερού
 η συσσώρευση αποσαρθρωµένου υλικού
 και η αποµάκρυνσή του
 µέσα από φυσικούς παράγοντες

 °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ﬁÙÈ Ô æËÏÔÚÂ›ÙË˜ ‹Ù·Ó ÚÈÓ ·ﬁ ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ¯ÚﬁÓÈ·
ÛÎÂ·ÛÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ı¿Ï·ÛÛ·, ÌÔÚÂ›˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ˜ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿
ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎﬁÓÂ˜ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ˜ ·˘Ùﬁ Ô˘ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È;

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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Στην περιοχή του Ψηλορείτη ο πλακώδης ασβεστόλιθος αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο. Τα ασβεστολιθικά πετρώµατα είναι σκληρά, αλλά διαλύονται στο νερό. Η διαδικασία αυτή
λέγεται καρστική αποσάθρωση και προκαλείται κατά τη διάλυση του ανθρακικού ασβεστίου που περιέχουν από
το νερό. Έτσι όταν βρέχει ή λιώνουν τα χιόνια τα πετρώµατα λειτουργούν σα σφουγγάρια και απορροφούν το
νερό, δηµιουργώντας βαθουλώµατα µεγάλα ή µικρά που λέγονται οροπέδια. Κάθε οροπέδιο έχει άλλα µικρότερα ή µεγαλύτερα βαθουλώµατα. Όταν το νερό µπει µέσα στη γη διαλύει ξανά τον ασβεστόλιθο και δηµιουργεί
υπόγειες τρύπες, τα σπήλαια.

µ¿ÏÂ Ùo ÛˆÛÙﬁ aÚÈıÌﬁ ÛÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎﬁÓÂ˜:

 Πόλγη
 Σταλακτίτης
 ∆ολίνη
16|

 Καταβόθρα
 Φυσική κοιλότητα
 Σπήλαιο

 Αρόλιθος
Ασβεστολιθικό
βουνό

Ο άνθρωπος του βουνού εκµεταλλεύτηκε το νερό της βροχής χτίζοντας στέρνες
και δεξαµενές, για να το αποθηκεύει και να διευκολύνει την καθηµερινή του ζωή.

ªÔÚÂ›˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ˜ ÙÈ˜ ·ÓıÚÒÈÓÂ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜
ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔÓ æËÏÔÚÂ›ÙË ;
Ο Ψηλορείτης
χιονισµένος

∆εξαµενή
στη Ζώµινθο
Πηγή στον
Άγιο Φανούριο

Λιµνοδεξαµενή
στο Γωνοµιό

Μικρή λίµνη
στα Πάνω Αµπέλια

Οµβροδεξαµενή στα
Πετραδολάκια
Νερόµυλος
στις Γωνιές

Κεντρική δεξαµενή
Ανωγείων
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Ιδαίον Άντρο
Το Ιδαίον Άντρο βρίσκεται στα 1498,9 µ. στις πλαγιές του Ψηλορείτη κοντά στ’ Ανώγεια.
Είναι η µυθική σπηλιά στην οποία, σύµφωνα µε τη µυθολογία, ανατράφηκε ο ∆ίας. Η
Τιτανίδα Ρέα, σύζυγος του Κρόνου και µητέρα του ∆ία, απαρηγόρητη, πήγε στους γονείς
της, Ουρανό και τη Γη, να τους ρωτήσει πως θα σώσει το παιδί που έφερνε τότε στα
σπλάχνα της. Ακολουθώντας τη συµβουλή τους, όταν γέννησε το ∆ία, τον φυγάδευσε
στην Κρήτη στον Ψηλορείτη και παρουσίασε στον άντρα της µια πέτρα σπαργανωµένη,
την οποία και έφαγε. Ο ∆ίας ανατράφηκε στο Ιδαίον Άντρο µε το γάλα της κατσίκας
Αµάλθειας και προστατευόταν από τους Κουρήτες ή Κορύβαντες, πολεµιστές που συνόδευαν τη Ρέα. Οι Κουρήτες χτυπούσαν τις ασπίδες τους για να κάνουν θόρυβο και να
µην ακούσει ο Κρόνος το κλάµα του µωρού. ∆ύο µεγάλες ανασκαφές που έγιναν στο
σπήλαιο επιβεβαίωσαν ότι ήταν τόπος λατρείας και µύησης στην αρχαιότητα. Η ζωή στο
σπήλαιο αρχίζει στο τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ. Πολλά αφιερώµατα από πολύτιµες ύλες,
χρυσό, ασήµι, χαλκό, φαγεντιανή σε ποικιλία ειδών και αφιερωµάτων, όπως αγγεία,
νοµίσµατα, ασπίδες, σφραγίδες και κοσµήµατα. Χιλιάδες προσκυνητές επισκέφτηκαν το
ιερό αυτό σπήλαιο, ανάµεσά τους ο Μίνωας, ο Πυθαγόρας και ο Πλάτων.

∆ικταίον Άντρο
Σπήλαιο κοντά στο χωριό Ψυχρό, στο όρος ∆ίκτη. Είναι γνωστό ως ∆ικταίον Άντρο
και χαρακτηρίστηκε από τους αρχαίους συγγραφείς ως ο χώρος όπου γεννήθηκε
ο ∆ίας. Ο χώρος του σπηλαίου ήταν αφιερωµένος στη λατρεία του ∆ικταίου ή Κρηταγενή ∆ία, ο οποίος συνδεόταν και µε το Ιδαίον Άντρο. Ο ύµνος που έψαλλαν προς
τιµήν του βρέθηκε σε επιγραφή του 2ου µ.Χ. αιώνα στο Παλαίκαστρο.
Οι περιστασιακές έρευνες στο Σπήλαιο του Ψυχρού έφεραν στο φως τράπεζες προσφορών, χάλκινα ειδώλια λατρευτών, διπλούς πελέκεις αγγεία, εργαλεία και
κοσµήµατα. Όλα χρονολογούνται στους υστεροµινωικούς χρόνους.

Σπήλαιο Μελιδονίου

Σπήλαιο Καµαρών
Το σπήλαιο Καµαρών, στα ΒΑ του χωριού Καµάρες, βρίσκεται στη νότια πλαγιά της
Ίδης (Ψηλορείτη). Από εδώ ξεκινάει το µονοπάτι που οδηγεί στο Σπήλαιο των Καµαρών, ένα µεγάλο σπήλαιο στα 1780 µ. κάτω ακριβώς από την κορυφή της Μαύρης
(1950 µ.). Το σπήλαιο των Καµαρών έγινε γνωστό όταν βρέθηκαν εδώ µεγάλος
αριθµός µινωικών αγγείων κατά τη διάρκεια ανασκαφών. Τα αγγεία χαρακτηρίζονται από την εξαιρετικά ντελικάτη κατασκευή τους ("ωοκέλυφα") και το διάκοσµο
τους από λαµπρά χρώµατα σε µαύρο φόντο. χρονολογούνται γύρω στο 1700 π.x.
και µπορείτε να τα θαυµάσετε στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Το σπήλαιο, που χρησιµοποιήθηκε σαν κατοικία από τους νεολιθικούς ανθρώπους, ήταν
κατά πάσα πιθανότητα αφιερωµένο στη λατρεία της µεγάλης µινωικής θεότητας.

Βρίσκεται 28 χιλιόµετρα ανατολικά του Ρεθύµνου. Εκτός από το καθαρά σπηλαιολογικό ενδιαφέρον (σταλαγµίτες, σταλακτίτες και κολόνες), το σπήλαιο αναφέρεται
ως αρχαιότατος τόπος λατρείας του µυθικού χάλκινου γίγαντα Τάλω (έργο του
Ηφαίστου), ενός είδους τοποτηρητή των νόµων των Μινωικών Χρόνων. Στη Ρωµαϊκή Περίοδο ήταν αφιερωµένο στη λατρεία του Ερµή. Στα νεότερα χρόνια το όνοµά
του συνδέθηκε µε µια από τις αιµατηρές σελίδες της ιστορίας της Κρήτης. Το 1824
βρήκαν στο Γεροντόσπηλιο τραγικό θάνατο µερικές εκατοντάδες Κρητικοί από τα
γύρω χωριά, που - από το 1822 - είχαν καταφύγει στη σπηλιά για να αποφύγουν τη
στρατιά του Χασάν πασά. Ο διάδοχός του, Χουσεΐν πασάς, ανακάλυψε το κρησφύγετο των ανυπεράσπιστων κατοίκων και προσπάθησε να τους πείσει µε δελεαστικές
προτάσεις να παραδοθούν ειρηνικά. Μετά την άρνησή τους διέταξε και έφραξαν το
στόµιο της σπηλιάς βάζοντας συγχρόνως φωτιά. 340 γυναικόπαιδα και 30 ένοπλοι
βρήκαν τραγικό θάνατο από ασφυξία.

Σφεντόνη

Σπήλαια ∆υρού
Νότια της Αρεόπολης πάνω από τον πρώτο πανέµορφο όρµο, κατεβαίνοντας τη
δυτική ακτή της Μάνης στον όρµο του ∆υρού βρίσκονται τα οµώνυµα σπήλαια.
Μοναδικά φυσικά αξιοθέατα. Είναι υπόγειος ποταµός και αναπτύσσεται σε δύο
κύριους παράλληλους διαδρόµους µε αρκετούς δευτερεύοντες. Στη Βλυχάδα
υπάρχει ένα από τα ωραιότερα λιµναία σπήλαια του κόσµου. H ξενάγηση γίνεται µε
βάρκα και µε τα πόδια. Η αντανάκλαση, το λευκό και το ροζ χρώµα δηµιουργούν
ανεπανάληπτο θέαµα, Θαυµάζουµε τις "κρεµαστές κλίνες των νεράιδων", την
"κόκκινη αίθουσα", "τα ροζ και λευκά διαµερίσµατα". Η Αλεπότρυπα είναι ένα
σηµαντικότατο σπήλαιο σε παγκόσµιο επίπεδο µε ίχνη κατοίκησης απ'το 5300 π.Χ.
βρίσκεται σε µικρή απόσταση από τη Βλυχάδα στ’ ανατολικά. Το Καταφύγι είναι το
τρίτο σπήλαιο του ∆υρού, 500µ πριν τη Βλυχάδα και την Αλεπότρυπα. Έχει έκταση
2.700 τ.µ. και µήκος διαδρόµων 700µ.

Τα Ζωνιανά βρίσκονται στον Ψηλορείτη (όρος Ιδη) σε υψόµετρο 630 µέτρα και σε
κοντινή απόσταση από τ’ Ανώγεια. Στην είσοδο του χωριού βρίσκεται το σπήλαιο
"Σφεντόνη" ή "του Σφεντόνη η Τρύπα". Πρόκειται για ένα από τα οµορφότερα σπήλαια της Ελλάδας µε πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγµιτικό διάκοσµο. Το σπήλαιο
καταλαµβάνει έκταση 3000 τ.µ. κι είναι από τα εντυπωσιακότερα στην Ελλάδα.. Αναρίθµητοι σταλακτίτες και σταλαγµίτες, ποικιλόµορφοι και πολύχρωµοι, διακοσµούν
τις αίθουσες του σπηλαίου. Το σπήλαιο χρησιµοποιήθηκε από παλιά σαν κρησφύγετο. Εδώ είχε βρει καταφύγιο ένας αντάρτης (χαϊνης) από τα Σφακιά, ο Σφεντόνης.
Άλλος µύθος αναφέρει ότι στο σκοτεινό σπήλαιο κρυβόταν µια όµορφη νεράιδα,
που έβγαινε συγκεκριµένη ώρα κάθε µέρα για να πάει στη γειτονική πηγή και να
πιεί νερό. Μια φορά που παραµόνευε να τη δει, µόλις φάνηκε η νεράιδα, ο βοσκός
την χτύπησε µε µια πέτρα που πέταξε µε τη σφεντόνα του. Η νεράιδα τραυµατισµένη κατορθώνει να τρέξει και να κρυφτεί µέσα στο σπήλαιο, αφήνοντας στην είσοδο
του το µατωµένο της µαντίλι.

Σπήλαιο Λιµνών
Στο χωριό Καστριά της Αχαΐας 60 χλµ. από την Τρίπολη βρίσκεται το ξακουστό "Σπήλαιο των Λιµνών".
Είναι ένα σπάνιο δηµιούργηµα της φύσης. Εκτός
από τους λαβυρινθώδεις διαδρόµους, τις µυστηριώδεις στοές και τους παράξενους σταλακτιτικούς σχηµατισµούς το "Σπήλαιο των Λιµνών" έχει κάτι το
αποκλειστικά δικό του, που δεν υπάρχει σε άλλα
γνωστά σπήλαια. Είναι οι αλλεπάλληλες κλιµακωτές
και µάλιστα σε τρεις ορόφους λίµνες του, που το
καθιστούν µοναδικό στο είδος του στον κόσµο. Τον
χειµώνα που λιώνουν τα χιόνια το σπήλαιο µετατρέπεται σε υπόγειο ποταµό µε φυσικούς καταρράκτες.
Κατά τους θερινούς µήνες ένα τµήµα του σπηλαίου
ξηραίνεται και αποκαλύπτονται πρωτότυπες δαντελωτές λιθωµατικές λεκάνες και φράγµατα ύψους
µέχρι και 4µ. Το υπόλοιπο σπήλαιο διατηρεί µόνιµα
νερά σε 13 γραφικές λίµνες. Ο µύθος λέει πως οι
κόρες του βασιλιά της Τίρυνθας Προίτου, Λυσίππη,
Ιφινόη και Ιφιάνασσα, καυχήθηκαν ότι ήσαν ωραιότερες από τη θεά Ήρα και περιφρόνησαν τη λατρεία
του ∆ιονύσου. Κάποτε φτάσανε στο σπήλαιο, όπου
τις βρήκε ο Μελάµποδας και τις θεράπευσε.

Σπήλαιο Πετραλώνων
Σπήλαιο Αλιστράτης
Το σπήλαιο Αλιστράτης Σερρών είναι ένα από τα
µεγαλύτερα σπήλαια της Ευρώπης, µε πλούσιο σταλαγµιτικό και σταλακτιτικό διάκοσµο και µε συνολικό µήκος διαδρόµων 3 χιλιόµετρα. Ο πλούσιος διάκοσµός του περιλαµβάνει, εκτός από τεράστιους
σταλακτίτες και σταλαγµίτες. σε διάφορους χρωµατισµούς και τους σπάνιους ελικτίτες. Οι εκκεντρίτες ή ελικτίτες είναι σπάνιοι σχηµατισµοί που δηµιουργούνται "αψηφώντας" τους νόµους της βαρύτητας και ακολουθώντας ακανόνιστες πορείες.

Το σπήλαιο των Πετραλώνων βρίσκεται περίπου 1
χιλιόµετρο από το χωριό Πετράλωνα του νοµού
Χαλκιδικής της Μακεδονίας. Στο σπήλαιο ανακαλύφτηκαν τα ίχνη κατοίκησης Αρχανθρώπων 700.000
περίπου ετών, των αρχαιότερων Ευρωπαίων προγόνων που έχουν βρεθεί µέχρι σήµερα. Το σπήλαιο
των Πετραλώνων αποτελεί ένα µνηµείο για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Στο σπήλαιο αποκαλύφθηκε ολόκληρη βιοµηχανία παλαιολιθικών
εργαλείων που υπερβαίνει τα 1000 αντικείµενα. Η
εξερεύνηση του σπηλαίου από µια οµάδα κατοίκων
του γειτονικού χωριού, έφερε στο φως ένα ανθρώπινο κρανίο.

Σπήλαιο είναι η φυσική κοιλότητα της γης που µπορεί να χωρέσει έναν άνθρωπο. Ωστόσο, τα σπήλαια, συνήθως, είναι πολύ βαθιά ή µεγάλου µήκους. Έχουν γεωλογικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Τα ελληνικά σπήλαια
χρησιµοποιήθηκαν πριν από την Παλαιολιθική εποχή από διάφορα ζώα, ενώ υπήρξαν κατοικίες των πρωτόγονων
ανθρώπων. Ακόµη, χρησιµοποιήθηκαν και ως χώροι λατρείας. Μέσα σε αυτά λατρεύτηκαν από τους πρωτόγονους
ανθρώπους οι σταλαγµίτες ως θεότητες. Παραδόσεις και θρύλοι για νεράιδες και δράκους συνδέονται µε τα σπήλαια. Πολλά από αυτά αποτελούσαν χριστιανικά µοναστήρια και εκκλησάκια ή ασκητάρια για µοναχούς. Ακόµα,
πολλά από αυτά αποτελούσαν καταφύγια για τους αγωνιστές της ελευθερίας, όπως κρησφύγετα, νοσοκοµεία, κ. ά.
Η Ελλάδα καλύπτεται κατά 60% από ασβεστολιθικά πετρώµατα που είναι η βασική αιτία σπηλαιογέννεσης.
Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 8000 σπήλαια από την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, έχουν αξιοποιηθεί
τουριστικά 18. Όλα αποτελούν φυσικά µουσεία για πολλές και ενδιαφέρουσες εµπειρίες.
Στην Κρήτη έχουν καταγραφεί πάνω από 3500 σπήλαια. Στον Ψηλορείτη είναι καταγεγραµµένα 800 σπήλαια,
εξερευνηµένα 400. Η εξερεύνηση και τα ευρήµατα τους µας δίνουν πολύτιµες πληροφορίες για τη ζωή των
ανθρώπων στην Κρήτη αλλά και για την πανίδα της, όπως για παράδειγµα για την απολιθωµένη πανίδα, καθώς έχουν βρεθεί κόκκαλα από ελάφια - νάνους και
ελάφια - γίγαντες, ηλικίας τουλάχιστον 10.000 ετών.
Η περιοχή του ∆ήµου Ανωγείων, στο Nοµό Pεθύµνης, είναι
µια από τις πλουσιότερες περιοχές σε σπήλαια. Το πιο
γνωστό σε όλους σπήλαιο της περιοχής των Ανωγείων
είναι το «Ιδαίον Άντρο», το οποίο έχει πολύ µεγάλο
αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Tα σηµαντικότερα σπήλαια της περιοχής σχετικά µε το µέγεθος και το
υδρο-γεωλογικό ενδιαφέρον είναι η «Ταφκούρα» (860µ), ο «Τάφκος στα Πετραδολάκια» (-475µ), το
«∆ιπλοτάφκι» (-400µ) και το «Κορίτσι» (-225µ). Τα
σπήλαια αυτά διατρέχονται από υπόγειους ποταµούς
οι οποίοι συσχετίζονται µε τον ποταµό «Αλµυρό» του
Ηρακλείου, ο οποίος εκβάλλει στους πρόποδες του
Ψηλορείτη. Αξίζει να αναφερθεί ότι και τα 4 αυτά υπόγεια ποτάµια βρίσκονται σε µία ακτίνα 2 km από τη θέση
Αγ. Φανούριος - Πετραδολάκια, 16 km από τα Ανώγεια στη
διασταύρωση για το αστεροσκοπείο του Σκίνακα.

™ËÌÂ›ˆÛÂ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ù· Û‹Ï·È·
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ Î¿ÚÙÂ˜
ªÔÚÂ›˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›ÛÂÈ˜ ÙÈ˜ ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜:
Ιδαίον Άντρο
Σπήλαιο Καµαρών
Βλυχάδα ∆υρού
Πετραλώνων Χαλκιδικής
Σπήλαιο Μελιδονίου
Αντίπαρος
Ταφκούρα
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το οµορφότερο σπήλαιο της Ελλάδας που είναι επισκέψιµο µε βάρκα
στο σπήλαιο αυτό βρέθηκε κρανίο ανθρώπου του Νεάντερνταλ
στο σπήλαιο αυτό είχαν δολοφονηθεί γυναικόπαιδα
το 1824 από τους Τούρκους
εκεί ανατράφηκε ο ∆ίας
κυκλαδίτικο νησί µε αξιοποιηµένο τουριστικά σπήλαιο
σπηλαιοβάραθρο στον Ψηλορείτη αξιοσηµείωτου µήκους και βάθους
σπήλαιο, όπου έχουν βρεθεί υπέροχα µεσοµινωικά αγγεία
σπήλαιο του Ψηλορείτη µε πλούσιο σταλακτικό διάκοσµο

Το νερό στο πέρασµά του από το ασβεστολιθικό πέτρωµα δηµιουργεί ένα µαγευτικό διάκοσµο µε ποικιλία σχηµατισµών. Σχεδόν, λαξεύει
την πέτρα µε µαεστρία εµπνευσµένου γλύπτη.

ªÂ ÙË ‰ÈÎ‹ ÛÔ˘ Ê·ÓÙ·Û›·, ‚¿ÙÈÛÂ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ
ÂÈÎﬁÓˆÓ Ô˘ ‚Ï¤ÂÈ˜ ÌÂ ÔÓﬁÌ·Ù· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÂˆÏÔÁÈÎÔ‡˜ ﬁÚÔ˘˜:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αραγωνίτης, aragonite (1)
Παραπετάσµατα, draperies (2)
Σταλακτίτες deflected stalactites (3)
Ροολιθικά σπηλαιοθέµατα, flowstones (4)
Μαργαριτάρια, pearls (5)
Κρύσταλλοι λιθοµατικών λεκανών, pool spars (6)
∆ίσκοι σπηλαίων, Shield (7)
Σταλακτίτες, stalactites (8)
Σταλαγµίτες, stalagmites (9)
Φούσκα, balloons (10)
Ελικτίτες, helectites (11)
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Πριν 30.000 χρόνια οι άνθρωποι χάραζαν και ζωγράφιζαν στα τοιχώµατα των σπηλαίων. Έφτιαχναν τα χρώµατά τους µε κάρβουνο, άργιλο, χυµούς φρούτων και αίµα ζώων.
Ακόµα, έσπαζαν χρωµατιστές πέτρες και ανακάτευαν τη σκόνη που δηµιουργούνταν µε λίπος
ζώων, για να παρασκευάσουν χρώµατα.
Ζωγράφιζαν µε τέσσερα βασικά χρώµατα: µαύρο, άσπρο, κόκκινο και κίτρινο. Έτριβαν τα
χρώµατα στην επιφάνεια του βράχου ή χρησιµοποιούσαν απλά πινέλα από τρίχες ζώων ή φυτικές
ίνες. Οι περισσότερες βραχογραφίες απεικόνιζαν ζώα. Στην Κρήτη έχουν βρεθεί βραχογραφήµατα στο σπήλαιο “Σκορδολάκια” στο χωριό Ασφένδου στα Σφακιά.



ªÔÚÂ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÂ›˜ ÙÈ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‚Ú·¯ÔÁÚ·Ê›Â˜
Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ˜ ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ; ¶ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ˜ ÎÈ ÂÛ‡ ÛÂ ÌÈ· ¤ÙÚ·...



















.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

20|

Η Ελλάδα διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό σπηλαίων που αποτελούν καταφύγιο ή χώρο διαβίωσης πολλών
ειδών ζώων. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι και στην ησυχία, τα τρωγλόβια ζώα, σιγοπερπατούν ή έρπουν
αναζητώντας τη λιγοστή τροφή τους. Τυφλά και άχρωµα, µε µακριά άκρα και ευαίσθητα αισθητήρια
ψάχνουν το ταίρι τους για να ζευγαρώσουν. Τα περισσότερα σπηλαιόβια ασπόνδυλα είναι ενδηµικά της
Κρήτης και ζουν σε µια µόνο σπηλιά και πουθενά αλλού στον κόσµο.



¢È¿ÏÂÍÂ ÙÔ ÛˆÛÙﬁ ﬁÓÔÌ· ÁÈ· Î¿ıÂ ˙ÒÔ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙÔ Û‹Ï·ÈÔ:

(Σπηλαιόβιος γρύλος, Μινωταύρια αράχνη, Σπηλαιόβιο ορθόπτερο, Τρωγλόβιο ισόποδο,

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, Φωτογραφίες Κ. Παραγκαµιάν

Τυφλό σαλιγκάρι, Σκορπιός, Νυχτερίδα, ∆ιπλόποδο, Πεταλούδα)

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................
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Τα σπήλαια έχουν µεγάλη σηµασία για τη διατήρηση των ιπτάµενων θηλαστικών, γιατί χρησιµοποιούνται
σα χώρος αναπαραγωγής, διηµέρευσης και διαχείµασης. Πετούν µε τα χέρια και γι’ αυτό λέγονται χερόπτερα.
Υπάρχουν 1000 είδη στον κόσµο, 36 στην Ευρώπη και εννέα από αυτά έχουν καταγραφεί µέχρι σήµερα στα
σπήλαια της Κρήτης. Οι νυχτερίδες κυνηγούν τη νύχτα, ενώ τη µέρα αναπαύονται. Πολλές νυχτερίδες κοιµούνται σε σκοτεινές σπηλιές. Κουρνιάζουν ανά εκατοντάδες ανάποδα, η µία πάνω στην άλλη. Όταν σουρουπώνει, οι νυχτερίδες βγαίνουν για να αναζητήσουν την τροφή τους. Μερικές τρέφονται µε έντοµα, άλλες µε καρπούς και νέκταρ λουλουδιών.
H νυχτερίδα µοιάζει µε ποντίκι που έχει φτερά. Η λαϊκή παράδοση µας λέει ότι ήταν ένα ποντίκι που µια
µέρα µπήκε στην εκκλησία και βρήκε χάµω ένα κοµµάτι αντίδωρο, το οποίο από ευλάβεια δεν έφαγε, αλλά το
πήρε από εκεί και το φύλαξε σαν φυλαχτό πολύτιµο. Ο Θεός για να το ανταµείψει του έδωσε φτερά να πετά
στον ουρανό.

........................................................

Ανάλογα µε το είδος της τροφής τους οι νυχτερίδες χωρίζονται σε εντοµοφάγες, σαρκοφάγες, φρουτοφάγες
κ.τ.λ. Η νυχτερίδα της Κρήτης, και γενικά της Ελλάδας, είναι κυρίως εντοµοφάγος, µικρόσωµη φτάνοντας τους
10-13 πόντους στο µήκος.
Όταν, κατά τη διάρκεια της ηµέρας, κοιµούνται κρεµασµένες από την οροφή του σπηλαίου, τυλίγονται µε τα
µεµβρανώδη φτερά τους, για να περιορίσουν την απώλεια θερµότητας από το σώµα τους. Οι νυχτερίδες παράγουν τεράστιες ποσότητες κοπράνων, γιατί κάθε βράδυ τρώνε τόση ποσότητα εντόµων όση και το βάρος τους.

 √È Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜ ÂÙÔ‡ÓÂ ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È.
ªÔÚÂ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÂ›˜ Ò˜ Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó;

 ŸÏÔÈ Ì·˜ ¤¯Ô˘ÌÂ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË «·˘Ùﬁ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÔÎ·Ï¿ÎÈ ÙË˜
Ó˘¯ÙÂÚ›‰·˜», Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È, ﬁÙ·Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ ﬁÙÈ Î¿ÔÈÔ˜
Â›Ó·È ÔÏ‡ Ù˘¯ÂÚﬁ˜. ªÔÚÂ›˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ·Ù›;
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 MÔÚÂ›˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ˜ Ù· Â›‰Ë ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ

Ì¤Û· Î·È ¤Íˆ ·ﬁ ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ Î·È Ó’ ·ÚÈıÌ‹ÛÂÈ˜ ÙÈ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜ ;
• ∆ίκταµος (έρωντας) 
• Κόµη της Αφροδίτης 

• Eνδηµικές φτέρες 
• Αραβίς η Αλπική 

• Βρύα και λειχήνες 

• Σπαράγγι 
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Οι υγρότοποι προστατεύουν τις περιοχές από τις πληµµύρες, εξασφαλίζουν
νερό για άρδευση – ύδρευση, εµπλουτίζουν τα υπόγεια υδροφόρα στρώµατα, λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα καθαρισµού των υδάτων, ρυθµίζουν το µικροκλίµα
της περιοχής, προστατεύουν τις ακτές και τις όχθες από τη διάβρωση και προσφέρουν ευκαιρίες για τουρισµό και αναψυχή. Βασικά γνωρίσµατά τους το έδαφος, το νερό, η χλωρίδα και η πανίδα.
Υγρότοποι θεωρούνται: το δέλτα ποταµών, οι πηγές, το κύριο µέρος του ποταµού, οι εκβολές του, οι φυσικές - τεχνητές λίµνες (ταµιευτήρες), οι λιµνοθάλασσες, τα έλη και οι παράκτιες περιοχές.
Οι υγρότοποι είναι οικοσυστήµατα που επιτελούν πολλαπλές φυσικές λειτουργίες. Οι ιδιότητες του νερού καθιστούν τους ωκεανούς και τις βαθιές λίµνες αποθήκες θερµότητας, γιατί τη θερµή περίοδο του χρόνου αποθηκεύουν θερµότητα
και την ελευθερώνουν το χειµώνα. Στους υγροτόπους ποικίλοι αυτότροφοι οργανισµοί δεσµεύουν τη φωτεινή ηλιακή ακτινοβολία, µικροσκοπικοί οργανισµοί και
άλλοι µεγαλύτεροι που πλέουν ελεύθερα στο νερό. Οι υγρότοποι προστατεύονται
µε διεθνείς συνθήκες (Σύµβαση Ραµσάρ).
Οι ταµιευτήρες κατασκευάζονται σε περιοχές, όπου ο αριθµός των λιµνών είναι
περιορισµένος και τα ύδατα τους δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα να καλύψουν τις
ανθρώπινες ανάγκες. Οι τεχνητοί υγρότοποι αναπτύσσουν γρήγορα την επιθυµητή για τη βιοποικιλότητα βλάστηση. Υδρόβια φυτά αποτελούν σηµαντικούς µικροβιότοπους για ασπόνδυλα, ψάρια και αµφίβια και στηρίζουν την ανάπτυξη της
ορνιθοπανίδας.

Λιβελούλα,
Crocothemis crythrea

Λιµνοβάτραχος, Βufo viridis

Οι τεχνητοί υγρότοποι µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στη βιοποικιλότητα, κυρίως εκεί που οι φυσικοί υγρότοποι είναι λίγοι ή είναι υποβαθµισµένοι.
Ωστόσο, δεν ευνοούν όλοι οι ταµιευτήρες τη βιοποικιλότητα.
Πρασινοκέφαλη πάπια,
Anas platyrynchos

ªÔÚÂ›˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ˜ ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ˘ÁÚÔÙﬁˆÓ ;
À¿Ú¯Ô˘Ó Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó ;
¶ÔÈÔ› ˘ÁÚﬁÙÔÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÔÓÙ·È ·ﬁ ÙË
™‡Ì‚·ÛË ƒ·ÌÛ¿Ú ;

Σαλιγκάρια, Gastropoda

Λευκοτσικνιάς

Ψάρι

Egretta garzetta

Καλαµιώνες
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Λασπότρυγγας,

Ποταµοχελώνα

Ποταµοσφυριχτής,

Tringa ochropus

Mauremys rivulata

Charadrius dubius

Ο Αώος
Ο Αώος, ζωοδότης ποταµός του εθνικού
δρυµού Βίκου-Αώου, δέχεται τα νερά κι
άλλων ποταµών, όπως ο Βοϊδοµάτης και ο
Σαραντάπορος, και κυλάει σε πανύψηλα
βουνά, όπως ο Σµόλικας, σχηµατίζοντας
βαθιά φαράγγια µε σπάνια βλάστηση και
πανίδα. Είναι το µοναδικό ποτάµι που ξεκινάει από τη χώρα µας, πηγάζει από το
Μέτσοβο, και εκβάλλει εκτός συνόρων.

Ο Αχελώος
Λέγεται Ασπροπόταµος ή Άσπρος. Έχει
τις πηγές του στην Ήπειρο, είναι ο 2ος
ποταµός της Ελλάδας και εκβάλλει στον
Πατραϊκό κόλπο. Κατά τη µυθολογία
είχε τη µορφή δράκου ή ταύρου. Μαζί
του πάλεψε ο Ηρακλής για τα µάτια της
∆ηιάνειρας, το έπιασε από τα κέρατα
και του έσπασε το ένα. Ύστερα, όµως,
τον λυπήθηκε και του το έδωσε πίσω, κι
εκείνος σε αντάλλαγµα του χάρισε το
Κέρας της Αµάλθειας, της αφθονίας.
Αν δεν υπήρχε ο Αχελώος δε θα υπήρχε η λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου
και του Αιτωλικού, που δηµιουργήθηκαν από τις προσχώσεις του.

O Έβρος
Ο Αξιός

Ο Νέστος

Ο Αξιός, τον οποίο οι αρχαίοι τον έλεγαν Άξιο, Αξειό ή Ναξιό, σήµερα είναι
γνωστός και ως Βαρδάρης. Εκβάλλει
στο Θερµαϊκό κόλπο και µαζί µε το
Νέστο διαµορφώνουν τα µοναδικά
ανοίγµατα του ελλαδικού χώρου προς
τα Βαλκάνια.

Ο Νέστος πηγάζει από τα βουνά της
Βουλγαρίας, ανάµεσα στις οροσειρές
του Αίµου και της Ροδόπης και είναι
ένα από τα πιο σηµαντικά ποτάµια της
χώρας µας. Εδώ βρίσκουν καταφύγιο
300 είδη πουλιών, 21 είδη ερπετών και
πολλά ψάρια.

O Έβρος, σύµφωνα µε τη µυθολογία,
ήταν γιος του βασιλιά της Θράκης Κάσσανδρου, ο οποίος τον κυνήγησε οργισµένος, επειδή τον ερωτεύθηκε η
µητριά του και έπεσε στα νερά του
ποταµού. Ο Έβρος είναι ο δεύτερος σε
µήκος ποταµός στα Βαλκάνια µετά το
∆ούναβη. Στο ∆έλτα του ποταµού το
γλυκό νερό παλεύει µε τη θάλασσα.

Bενέτικος
Παραπόταµος του Αλιάκµονα πηγάζει
από τον ορεινό όγκο της Βασιλίτσας.
Από εδώ περνούσε η ρωµαϊκή «βασιλική στράτα» και µέχρι τις αρχές του
αιώνα αποτελούσε εµπορικό άξονα
που ένωνε την Ήπειρο µε την Μακεδονία. Είναι ιδανικός προορισµός για
δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού, όπως ράφτινγκ και καγιάκ.
Εντυπωσιάζουν τα κροκαλογεννή
πετρώµατα, παρόµοια µε αυτά των
Μετεώρων. Στο οικοσύστηµα της περιοχής περιλαµβάνεται µεγάλη ποικιλία πουλιών, όπως κορµοράνοι, µαυροπελαργοί και ερωδιοί.

Ο Βοϊδοµάτης
Ο Πηνειός
Ο Πηνειός, της Λαρίσης ποτάµι, το λένε
κι Σαλαµπριά, ξεκινά από τα βουνά της
Πίνδου, περνά τα Μετέωρα και κατακλύζει το θεσσαλικό κάµπο.

Ο Βοϊδοµάτης, από τα ελάχιστα ποτάµια
στην Ευρώπη που το νερό τους πίνεται,
έχει τις πηγές του στην άκρη του απύθµενου φαραγγιού του Βίκου. ∆ίνει ζωή
µε τα νερά του σε ένα σπάνιο οικοσύστηµα, όπου ζουν η καφέ αρκούδα, ο
λύκος, η βίδρα, κ.ά. Στα πρασινογάλαζα νερά του µπορεί κανείς να απολαύσει ράφτινγκ, κανόε καγιάκ.

Ο Αχέροντας
Ο Αλφειός
Ο Λούρος

Ο Αλφειός ή Ασεάτης ή Καρβουνιάς
ήταν ο αγαπηµένος ποταµός του ∆ία. Η
κοίτη του άλλαξε κατά την αρχαιότητα
και έτσι γεννήθηκε ο µύθος που θέλει
τον Ηρακλή να εκτρέπει τον Αλφειό για
να καθαρίσει την κόπρο του Αυγεία.
Επειδή ο Αυγείας δεν του έδωσε την
αµοιβή του στον στρατό του, τον σκότωσε και σε ανάµνηση της νίκης του
καθιέρωσε στις όχθες του τους Ολυµπιακούς Αγώνες.

Ο Εύηνος έχει τις πηγές του στα Βαρδούσια και ζουν στα νερά του πολλά
είδη ψαριών, πτηνών και ζώων όπως η
βίδρα.

Καταρράκτης
Τζουµέρκων

Καταρράκτης
Φρακτού

Είναι ο πιο φαντασµαγορικός από
αυτούς που βρίσκονται στο χωριό. Τα
νερά του πέφτουν από πολύ µεγάλο
ύψος στα γυµνά βράχια σχηµατίζοντας
µικρή λίµνη.

Ο Καταρράκτης του Φρακτού βρίσκεται
στις νότιες παρυφές του προστατευόµενου δάσους Φρακτού. Το νερό πέφτει
από βράχια ύψους 40 µέτρων µέσα σε
ένα καταπράσινο τοπίο.

Ο Εύηνος

Ο Λούρος λέγεται και Βουβός περνάει
από τις πόλεις της Ηπείρου. Εδώ υπάρχουν πλούσιες πηγές που υδρεύουν
την Άρτα, την Πρέβεζα και τη Λευκάδα
αλλά και το τεράστιο ρωµαϊκό υδραγωγείο από όπου το νερό µεταφερόταν
στην αρχαία Νικόπολη.

Πηγάζει από τα βουνά του Σουλίου,
διασχίζει το στενό που σχηµατίζουν τα
βουνά της Παραµυθιάς και του Σουλίου. Το επιβλητικό φαράγγι τα «Στενά
του Αχέροντα» φιλοξενεί πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Ο ποταµός καθώς και
οι εκβολές του έχουν ενταχθεί στο
δίκτυο NATURA 2000.O Αχέροντας µαζί
µε µε τον Κωκκυτό και τον Πυριφλεγέθοντα σχηµάτιζε τη λίµνη Αχερουσία,
που σύµφωνα µε τη µυθολογία, στα
έγκατά της πίστευαν οι αρχαίοι ότι βρισκόταν το βασίλειο του Άδη.

Ο Ευρώτας
Ο Λούσιος
Πηγάζει κοντά στη Μεγαλόπολη και
διασχίζει την πεδιάδα ανάµεσα στον
Ταΰγετο και τον Πάρνωνα. Κατά το
µύθο, ο βασιλιάς της Σπάρτης, Ευρώτας, κατάφερε να διοχετεύσει τα λιµνάζοντα ύδατα της περιοχής, ανοίγοντας
διώρυγα προς τη θάλασσα, που έγινε
ποτάµι.

Ο Λούσιος είναι το ποτάµι της Αρκαδίας, όπου οι Νύµφες έλουσαν το ∆ία
µετά τη γέννησή του. Το ποτάµι αλλού
στενεύει υπερβολικά και γίνεται βαθύ
και ορµητικό και αλλού πλαταίνει σχηµατίζοντας γαλήνιες λιµνούλες.

Καταρράκτης Στύγα

Καταρράκτες
Έδεσσας

Έχει ύψος 2100 µέτρων, στο Χελµό. Η
Στύγα ήταν µια από τις Ωκεανίδες.
Κατοικούσε µακριά από τους θεούς, σε
ένα παλάτι στα βράχια του Χελµού. Τα
νερά της, που ανέβλυζαν από ένα ψηλό
βράχο και ύστερα χάνονταν µέσα στη
γη, είχαν φοβερές ιδιότητες: δηλητηρίαζαν ανθρώπους, ζώα, έλιωναν το
σίδερο και άλλα µέταλλα. Στα νερά της
ορκιζόταν οι θεοί. Αν παρέµβαιναν τον
όρκο τους, τους περίµεναν φρικτές
τιµωρίες.

Οι εντυπωσιακοί Καταρράκτες της
Έδεσσας σχηµατίστηκαν µετά τον 14ο
αιώνα, όταν ο ποταµός Εδεσσαίος ή
Βόδας εγκατέλειψε τη µικρή λίµνη που
υπήρχε στα δυτικά της πόλης και περνώντας µέσα από τα όριά της. Άρχισε
να χύνεται πάνω από τα βράχια. Ο
Κάρανος, ο µεγαλύτερος από τους
καταρράκτες, πέφτει από ύψος
70µέτρων µπροστά από µια σπηλιά.
Υπάρχει ακόµα το Υπαίθριο Μουσείο
Νερού, µε αναπαλαιωµένες υδροκίνητες βιοτεχνικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.

Καταρράκτης
Λειβαδίτης
Ο Καταρράκτης Λειβαδίτης στη Ροδόπη
βρίσκεται στο δάσος της Χαιντούς. Η
πρόσβαση στον καταρράκτη γίνεται από
το οµώνυµο χωριό.

Λίµνη Κάρλα

Λίµνη Κουρνά

Η πεδινή Θεσσαλία ήταν κάποτε µια µεγάλη λίµνη. Γεωλογικές εξελίξεις οδήγησαν
τα περισσότερα νερά της στο Αιγαίο µέσω
των Τεµπών, αφήνοντας στο ανατολικό της
µέρος δύο µικρότερες λίµνες, τη Βοιβηίδα
που αργότερα ονοµάστηκε Κάρλα, και τη
Νεσσωνίδα, που χάθηκε από φυσικά αίτια.
Η Κάρλα έζησε ως το 1962. Η Κάρλα ήταν
µια µεγάλη αβαθής λίµνη µε εµβαδόν από
45.000 ως 180.000 στρέµµατα, γεγονός
που οφειλόταν στα πληµµυρικά νερά του
Πηνειού. Στη λίµνη είχαν καταγραφεί 143
είδη πουλιών. Ελάχιστοι υγρότοποι στην
Ευρώπη, συγκεντρώνουν τόσα πολλά
πουλιά. Μετά την κατασκευή των αντιπληµµυρικών έργων η λίµνη αποξηράνθηκε. Χάθηκε η βιοποικιλότητα, διαταράχθηκε η υδρογεωλιγική ισορροπία.

Ο Κουρνάς, η µοναδική φυσική λίµνη της
Κρήτης, και η νοτιότερη της Ευρώπης,
δηµιουργήθηκε από τεκτονικό βύθισµα.
Έχει βάθος 22,5 µ. και τροφοδοτείται όλο
το έτος από µια υπόγεια πηγή. Ανήκει σε
ένα ευρύτερο σύστηµα λιµνών, ελών και
ποταµών γύρω από τη Γεωργιούπολη.
Η λίµνη περιβάλλεται από βουνά µε µεσογειακή βλάστηση από πρίνους, αγριελιές,
χαρουπιές, κυπαρίσσια. Οι όχθες είναι
κατάφυτες από λυγαριές, πικροδάφνες
και πολλά είδη φρυγάνων. Επίσης, στη
λίµνη διαχειµάζουν πολλά υδρόβια
και άλλα είδη πανίδας, όπως βουτηχτάρια, κύκνοι, φαλαρίδες, χρυσαετό και
σπιζαετό. Η φυσική οµορφιά της λίµνης
κινδυνεύει από την άναρχη τουριστική
επέµβαση.

Πρέσπες

Λίµνη Κορώνεια

Βορειοδυτικά της Ελλάδας βρίσκονται η
Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. Είναι το κέντρο
του Εθνικού ∆ρυµού Πρεσπών, ο οποίος
περιλαµβάνει το µεγαλύτερο ελληνικό τµήµα
της λεκάνης απορροής των λιµνών και
συγκροτεί µια ευδιάκριτη οικολογική ενότητα. Η γεωµορφολογία, οι υγρότοποι, η βλάστηση, τα άγρια και τα εξηµερωµένα ζώα
δηµιουργούν µια ποικιλότητα τοπίου που
είναι αµφίβολο αν υπάρχει σε άλλη υγροτοπική περιοχή της Ελλάδας. Η πανίδα περιλαµβάνει 17 είδη ψαριών, 11 είδη αµφίβιων,
22 είδη ερπετών,45 είδη θηλαστικών και
περισσότερα από 260 είδη πουλιών. Όλοι οι
ορνιθολόγοι της Ελλάδας γνωρίζουν τις
Πρέσπες για τις αποικίες των αργυροπελεκάνων και ροδοπελεκάνων, δύο από τα σπανιότερα είδη πουλιών της Γης.

Οι λίµνες Βόλβη και Κορώνεια καλύπτουν τα βαθύτερα σηµεία της κοιλάδας της Μυγδονίας που χωρίζει τον
ορεινό όγκο της Μακεδονίας. Η Κορώνεια είναι η τέταρτη σε έκταση λίµνη
στην Ελλάδα και φέρει βασιλικό όνοµα.
Η βασίλισσα Κορώνεια, σύµφωνα µε
έναν από τους πολλούς µύθους που
σώζονται, ήταν η µόνη που σώθηκε
όταν έσπασε ο πάγος, καθώς διέσχιζε
τη λίµνη , χειµώνα µε τη συνοδεία της.
Στις λίµνες ζουν 24 είδη ψαριών, τρία
είναι µοναδικά στον κόσµο, 19 είδη
αµφίβιων και ερπετών. Από τα πλέον
απειλούµενα ζώα είναι οι νυχτερίδες
και η βίδρα. Έχουν καταγραφεί πάνω
από 200 είδη πουλιών.

Λίµνη Τριχωνίδα

Λίµνη Ιωαννίνων (Παµβώτιδα)

Ο νοµός Αιτωλοακαρνανίας είναι ο
πλουσιότερος της Ελλάδας σε νερά. Τον
διασχίζουν τρεις µεγάλοι ποταµοί και
περικλείει έξι φυσικές λίµνες, τρεις
τεχνητές και πολλές λιµνοθάλασσες. Η
Τριχωνίδα είναι η µεγαλύτερη σε έκταση
και σε όγκο στην Ελλάδα. Αξιόλογα
υδρολογικά στοιχεία αποτελούν, επίσης,
ο γρήγορος ρυθµός ανανέωσης των
υδάτων της από ρυάκια και εσωτερικές
καρστικές πηγές και η υψηλή ποιότητά
τους. Η Τριχωνίδα αποδίδει τεράστια
οφέλη και στη γεωργία. Η πιο όµορφη
εικόνα της λίµνης είναι το χειµώνα όταν
τα διάσπαρτα
σµήνη από γκισάρια και
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φαλαρίδες, που συλλέγουν την τροφή
τους, τα βουτηχτάρια και οι κορµοράνοι.

Η θρυλική λίµνη των Ιωαννίνων είναι
συνδεδεµένη µε την ιστορία της ξακουστής πρωτεύουσας της Ηπείρου. Η λίµνη
φηµιζόταν για τα αλιεύµατά της, όπως
µαρτυρέι και η λαική µούσα: Από τον
καιρό του Αλή Πασά και της Κυράς Φροσύνης / η λίµνη η Παµβώτιδα µε ψάρια
µύρια πόσα / µας τάιζε, µας πότιζε χρόνια εκατό και τόσα. / Και η λίµνη καθαρή µε χέλια, γλήνια, τσίµα /κυπρίνια και
τζιµπόχελα σεργιάνιζαν στο κύµα.
Η ραγδαία ανάπτυξη της πόλης έθεσε σε
κίνδυνο το φυσικό πλούτο της λίµνης. Η
υπεραλίευση, οι αυθαίρετες επιχωµατώσεις, η άντληση του νερού για τη γεωργία αλλοίωσαν το οικοσύστηµα της
λίµνης.

Καταρράκτης
Φονιάς
Ο Καταρράκτης Φονιάς στη Σαµοθράκη
πηγάζει από ύψος 900 µέτρων. ∆ιατρέχουν φαράγγι µε πλούσια χλωρίδα και
πανίδα.

Λίµνη Καστοριάς
Μια από της οµορφότερες λίµνες της
χώρας µας, απλώνεται γύρω από την
οµώνυµη πόλη. Έχουν παρατηρηθεί
περισσότερα από 200 είδη πουλιών στη
λίµνη της Καστοριάς, από τα οποία 90
τουλάχιστον αναπαράγονται στη λίµνη και
στο παραλίµνιο δάσος. Από το σύνολο των
ειδών που έχουν παρατηρηθεί στη λίµνη
45 είδη είναι προστατευόµενα, ενώ 33
είδη κατατάσσονται στις κατηγορίες του
Κόκκινου Βιβλίου των Σπονδυλόζωων
της Ελλάδας. Η λίµνη της Καστοριάς
χαρακτηρίζεται ως µια από τις παραγωγικότερες λίµνες της Ελλάδας. Προβλήµατα
που απειλούν τη λίµνη είναι η υπεραλίευση, η απόθεση σκουπιδιών στον παραλίµνιο δρόµο λόγω της αύξησης του µαζικού τουρισµού, κ.ά.

Καταρράκτης
Σελινούντα
Ο Καταρράκτης του Σελινούντα βρίσκεται στην Αχαΐα και ήταν αγαπηµένο
µέρος των δώδεκα θεών. Νερά από
παντού σµίγουν πάνω από µια σπηλιά.

Τεχνητή λίµνη Κερκίνης

Τεχνητή λίµνη Ταυρωπού

Μια ιδιαίτερη περίπτωση υγροτόπου, δηµιουργήθηκε το 1932 µε την κατασκευή φράγµατος στον ρου του ποταµού Στρυµόνα στο
ύψος του χωριού Λιθότοπος. Ο σκοπός της
ήταν η συγκράτηση των πληµµυρικών
νερών του Στρυµόνα, αλλά αργότερα χρησιµοποιήθηκε και για αποθήκευση νερού για
την άρδευση του κάµπου των Σερρών. Είναι
ένας από τους 11 ελληνικούς Υγροτόπους
∆ιεθνούς Σηµασίας (της σύµβασης Ραµσάρ)
και µία από της 113 Σηµαντικές Περιοχές
για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΙΒΑ). Καλύπτεται
από την ευρωπαϊκή και διεθνή νοµοθεσία. Η
ύπαρξη της λίµνης και της υγροτοπικής
βλάστησης προσφέρει τροφή και καταφύγιο
σε πολλά είδη της άγριας ζωής.
Η προστασία της εξαρτάται άµεσα από τη
συνετή χρήση του νερού, ώστε να διασφαλίζονται στο µέγιστο δυνατό βαθµό όλες οι
λειτουργίες και οι αξίες του υγροτόπου.

Λέγεται και Μέγδοβα ή Νικολάου Πλαστήρα, άρχισε να δηµιουργείται το 1956
µε το φράγµα που κατασκευάστηκε
στον ποταµό Μέγδοβα. Πρόκειται για
περιοχή σπάνιας φυσικής οµορφιάς.
Το φθινόπωρο το κοκκινωπό χρώµα
των φύλλων της δρυός και της καστανιάς των γύρω βουνών καθρεφτίζεται
στα νερά της λίµνης, ενώ το χειµώνα τα
χιονισµένα έλατα δηµιουργούν µια
µαγική εικόνα. Στην αρχαιότητα κατοικούσαν στην περιοχή οι ∆όλοπες και
χώρα ήταν γνωστή ως ∆ολοπία. Η
ιχθυοπανίδα της λίµνης αποτελείται
από αυτόχθονα είδη, όπως λιάρα,
άγρια πέστροφα, χέλι αλλά και ξενικά
είδη µε τα οποία εµπλουτίστηκε η λίµνη
µε σκοπό την ενίσχυση της αλιείας.

Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου
Στην περιοχή του Μεσολογγίου ο Αχελώος και ο Εύηνος δηµιούργησαν στο
πέρασµα των αιώνων µια εκτεταµένη
έκταση, ένα σύµπλεγµα υγροτόπων.
Μέρος του αποτελεί η λιµνοθάλασσα
του Μεσολογγίου-Αιτωλικού µε έκταση
140.000 στρεµµάτων. Είναι συνδεδεµένη µε την έξοδο των ελεύθερων
πολιορκηµένων και µε την ποιητική
συλλογή του Κ. Παλαµά «Οι καηµοί της
λιµνοθάλασσας». Είναι γνωστή για τα
πλούσια αλιεύµατά της, όπως τα χέλια
και το φηµισµένο αβγοτάραχο του
κέφαλου. Έχει πλούσιο φυσικό περιβάλλον και στους επιµέρους βιοτόπους
της φιλοξενεί την άγρια ζωή.

Λίµνη Βιστωνίδα
Η λίµνη έχει 2,5 µ. βάθος, χαρακτηρίζεται από ένα µοναδικό για την Ελλάδα
φαινόµενο. Το βόρειο τµήµα της έχει
γλυκά νερά, καθώς δέχεται εισρροές
από τα ποτάµια Κόσυνθος, Κοµψάτος
και Τραύος αλλά και από όλη τη λεκάνη
απορροής. Αντίθετα, το νότιο τµήµα της
λίµνης, που δέχεται θαλασσινό νερό
από τα τρία στόµια µε τα οποία επικοινωνεί µε τη λιµνοθάλασσα, είναι υφάλµυρο, µε µεταβαλλόµενη αλατότητα,
ανάλογα µε τις µετακινήσεις υδάτινων
µαζών µεταξύ λίµνης και λιµνοθάλασσας. Στη λίµνη έχουν καταγραφεί 21
είδη ψαριών.

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΜΟΛΥΝΣΗ ΝΕΡΟΥ

KΛIMATIKEΣ AΛΛAΓEΣ

ΦΥΤΑ-ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΖΩΑ-ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΟΞΙΝH ΒΡΟΧΗ
ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

H ζωή στη Γη άρχισε τυχαία, µέσω µιας αλυσίδας χηµικών αντιδράσεων που έγιναν σε βάθος χρόνου.
Ένας από τους λόγους που αναπτύχθηκε η ζωή στο συγκεκριµένο πλανήτη είναι ότι η Γη βρίσκεται ακριβώς στη
σωστή απόσταση από τον Ήλιο, προκειµένου να δέχεται αρκετή θερµότητα, ώστε να διατηρείται θερµή, αλλά όχι
υπερβολικά θερµή. Ακόµη, καλύπτεται στο µεγαλύτερο µέρος της από την ιδανική ουσία της ζωής, το νερό.
Σήµερα, όµως, όλα τα παραπάνω τίθενται σε κίνδυνο, εξαιτίας της αλόγιστης επέµβασης του ανθρώπου.
 Μπορείς ν’ αναγνωρίσεις τα προβλήµατα που απειλούν τη ζωή του πλανήτη µας και,
εποµένως, όλων των ζωντανών οργανισµών στην παραπάνω εικόνα;
 Υπάρχει, κατά τη γνώµη σου, συσχέτιση µεταξύ τους και πώς την περιγράφεις;
 Σε επίπεδο ατοµικής ευθύνης, εσύ τι καθηµερινές δράσεις θα έκανες,
προκειµένου να συµβάλεις στη µείωση των παραπάνω προβληµάτων;
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Àouth Water Network: ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚﬁ (À‰¿ÙÈÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ó¤ˆÓ)
Περιλαµβάνει κατά προσέγγιση 200 µαθητές από 29 χώρες, ηλικίας 12-18 χρονών, οι οποίοι δούλευαν σε προγράµµατα σχετικά µε το νερό στις χώρες τους. Οι αρχές του Υ.W.Ν. παρουσιάστηκαν σ' ένα επίσηµο καταστατικό που µια βασική του αρχή ήταν να αυξηθεί η συµµετοχή των νέων, έτσι ώστε να κατορθώσουµε την υποστήριξη στη διαχείριση του
νερού µέσα από τις µεθόδους της δηµοκρατίας και της εκπαίδευσης.

∂˘Úˆ·˚Î‹ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÁÈ· ÙÔ ¡∂ƒ√
[...] «Εµείς, οι νέοι από 20 παγκόσµιες χώρες συναντηθήκαµε στο Barcs της Ουγγαρίας κατά τη διάρκεια του
Ευρωπαϊκού Νεανικού Κογκρέσου για το Νερό από τις 11-19 Ιουλίου 2001. ∆ουλέψαµε µαζί και γράψαµε τις δραστηριότητές µας σ’ αυτή τη Χάρτα. ∆εσµεύουµε τους εαυτούς µας να ακολουθήσουµε τη Χάρτα του Barcs. Νοµίζουµε ότι µπορούµε να αποτελέσουµε παράδειγµα για τους άλλους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη. Με αυτές µαζί τις δράσεις επιδιώκουµε να ενηµερώσουµε τον κόσµο για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Θα βοηθήσουµε να καθαριστούν τα
νερά και οι όχθες των ποταµών. Θα οργανώσουµε και θα συµµετέχουµε σε δράσεις µε το ίδιο θέµα, όπως για παράδειγµα τη συλλογή απορριµµάτων (προγράµµατα δραστηριοτήτων στα σχολεία)… Το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό είναι απαραίτητο για µια ζωή µε ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό αποτελεί την προϋπόθεση για το σεβασµό όλων των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.»[...]
(Ενιαίο Λύκειο Μαλίων, Περιβαλλοντική Οµάδα)

∆Ô ÓÂÚﬁ... ·Ó¿ÁÎË ‹ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ;
[...]«Σχεδόν όλα τα µέρη της Ινδίας έχουν επαρκείς βροχοπτώσεις, αν το νερό αποθηκεύεται όπου πέφτει ή τροφοδοτείται στον υδροφόρο ορίζοντα. Η συγκέντρωση του βρόχινου νερού αποτελεί το πιο αποτελεσµατικό σύστηµα διατήρησης και διανοµής του νερού. Χιλιάδες δεξαµενές σε όλη την ενδοχώρα πιστοποιούν αυτήν την παράδοση. Οι κοινότητες θεωρούν ότι έχουν δικαίωµα στο νερό που πέφτει στις περιοχές τους. Αλλά ο ΠΟΕ (Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου) έχει χαρακτηρίσει το νερό ως µια «ανάγκη», όχι ως ένα «δικαίωµα». Μια «ανάγκη» µπορεί να αγοραστεί και να
πουληθεί στις εταιρείες.» [...]
(J.Bruges, Το Μικρό Βιβλίο της Γης)

[...]«Μέσα στο νερό αναπτύσσονται και πολλά µικρόβια, που είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Οι σαλµονέλες, ο
τύφος, η χολέρα και οι δυσεντερίες είναι από τις συνηθισµένες αρρώστιες που µεταδίδονται µέσω του νερού. Στον Τρίτο
Κόσµο σχεδόν εκατοµµύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από διάρροια, επειδή δεν έχουν καθαρό πόσιµο νερό. Οι κάτοικοι των χωρών αυτών υποφέρουν από ελονοσία, που µεταδίδεται από τα κουνούπια
που ζουν στις φυτείες ρυζιού και στις όχθες
των λιµνών και των ποταµών»[...].
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∆Ô ÓÂÚﬁ ÛÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÔÏ‡ÙÈÌÔ Ê˘ÛÈÎﬁ ·Á·ıﬁ.
™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ ÎÂ›ÌÂÓ·,
Î¿ÓÂ ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÛÔ˘ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜.

¢È¿ÏÂÍÂ ÛÂ Î¿ıÂ ÂÈÎﬁÓ· ÙÔ ÛˆÛÙﬁ ‹ ÙÔ Ï¿ıÔ˜
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Λ

Σ

Λ

™˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡…







Ξέρετε από πού προέρχεται το νερό που πίνετε;
Καταναλώνετε εµφιαλωµένο ή νερό της βρύσης;
Ξέρετε ότι υπάρχει πρόβληµα νερού στον πλανήτη;
Εσείς κάνετε οικονοµία νερού στο σπίτι σας;
Ξέρετε που πηγαίνει το χιόνι που λιώνει;
Θα µας πείτε µια µαντινάδα για το νερό;
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Σταθµός Υδροµάστευσης

 Το νερό
που προορίζεται
για οικιακή χρήση προέρχεται
από επιφανειακά ή υπόγεια νερά.
Απ’ όπου και αν προέρχεται,
για να φτάσει ασφαλές

 ∆εξαµενή Καθαρισµού

Αντλιοστάσιο

το πόσιµο νερό στα σπίτια πρέπει
να ακολουθήσει τα εξής στάδια:
τη µεταφορά, την αποθήκευση,
την επεξεργασία και τη διανοµή του.

 ∆εξαµενή
Καθίζησης
 ∆εξαµενή
Απολύµανσης

 ∆ίκτυο Εκκένωσης

 ∆εξαµενές
∆ιήθησης και
∆ιύλισης
∆εξαµενή 
Χλωρίωσης

 ∆εξαµενή ∆ιήθησης
 Βιολογικός Καθαρισµός
Ο Υδατόπυργος

∆ίκτυο
Υδρευσης
 Καθίζηση
Σωµατιδίων

¢È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ
Στη λιµνοδεξαµενή Γωνοµιό στα Ανώγεια υπάρχει
ένα ταχύ-διυλιστήριο, µονάδα επεξεργασίας, όπου φιλτράρεται και απολυµαίνεται το φυσικό γλυκό νερό.

 Αποµάκρυνση της άµµου
και του λίπους


 Τα αστικά και βιοµηχανικά λύµατα
απαλλάσσονται από το ρυπαντικό τους φορτίο,
µέσω του βιολογικού καθαρισµού

Αποχετευτικοί Αγωγοί

¢›ÎÙ˘Ô ∞Ô¯¤ÙÂ˘ÛË˜
™Ù·ıÌﬁ˜ µÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡
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και είναι ακίνδυνα για να διοχετευτούν στη φύση.

 ªÔÚÂ›˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ˜
Ù· ÛÎ›ÙÛ· Ô˘ ‚Ï¤ÂÈ˜;

✽ √ ÌÈÎÚﬁ˜ ˘‰ÚÔ‚ÈÔÏﬁÁÔ˜
Πόσο καθαρό είναι το νερό στη λίµνη, στο ποτάµι ή στο ρυάκι;
(Θα χρειαστείς ένα βαζάκι µαρµέλαδας, έναν άσπρο δίσκο,
ένα µεγεθυντικό φακό, µια απόχη).

ª·ÎÚÔ·ÛﬁÓ‰˘Ï·

Νύµφη πλεκόπτερου, Plecoptera
Έχει δύο µακριές και λεπτές ουρές. Σέρνεται πολύ αργά σε γρήγορα
τρεχούµενα νερά (30 mm). Θεωρείται από τα πιο ευαίσθητα
µακροασπόνδυλα στη ρύπανση και στις ψηλές θερµοκρασίες.

Nύµφη εφήµερου

Νύµφη χειρονόµου (δίπτερα)
Chironomidae

Προνύµφη τριχόπτερου

Ephemeroptera

Trichoptera

Με επίπεδο κεφάλι και τρεις
µακριές λεπτές ουρές
(16mm)

Με θήκη ή χωρίς. Ζει σε µια θήκη από
άµµο, πετρούλες, κλαδάκια ή κοµµάτια φύλλων. Σέρνεται κουβαλώντας
την. Αντέχει στη µεγάλη ροή.

Ετερόπτερα, κωπηλάτες

Γαρίδα του γλυκού νερού

Coleoptera

Gammaridae

Συµπεράσµατα:

........................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Νερόψυλλος, ισόποδο

.......................................................................................................................

Αsellidae
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AÓ¿Ï˘ÛË Û‡ÛÙ·ÛË˜
ÂÌÊÈ·ÏˆÌ¤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡










Μέτρηση του pH του νερού και του εδάφους
Μέτρηση της διαφάνειας του νερού
Μέτρηση της θερµοκρασίας του νερού
Μέτρηση του ρυθµού ροής του νερού
Μέτρηση θερµοκρασίας εδάφους και ατµόσφαιρας
Μέτρηση των θρεπτικών αλάτων στο νερό (νιτρικά, κ.α.)
καθώς και της σκληρότητάς του
Παρατήρηση της χηµικής ανάλυσης του εµφιαλωµένου νερού
και σύγκρισή της µε την αντίστοιχη του νερού της πηγής.
Το pH είναι δείκτης της περιεκτικότητας του νερού σε οξέα. Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή
για τα γλυκά νερά 6.5-8.5



Με την υπερλίπανση των καλλιεργειών, ρυπαίνονται τα υπόγεια νερά. Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή
των νιτρικών (ΝΟ3). Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή για τα γλυκά νερά είναι 50mg/l

 OÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· Ê˘ÛÈÎ¿ Ê·ÈÓﬁÌÂÓ·,
ÌÔÚÂ›˜ Ó· Ù’ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ˜;
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NΧ OΨ + Η2Ο  ΗΝΟ3

................................................................................

Η2Ο+ CO2+CaCO3  Ca++ +2 ΗCO3

................................................................................

SO2 + Η2Ο  Η2SΟ3

................................................................................

∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛÂ Î¿ıÂ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ ÚÒÙË˜ oÌ¿‰·˜ ÌÂ Û¯ÂÙÈÎﬁ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜:

Φαινόµενο θερµοκηπίου

Όξινη βροχή

Ρύπανση υδάτων

Ευτροφισµός

Θειώδες οξύ

∆ιοξείδιο του Άνθρακα

Οξυγόνο

Υδράργυρος

Βιολογικός Καθαρισµός
Πήγαινε µπροστά
1 θέση

4

5

Βιοµηχανικά απόβλητα
Πήγαινε πίσω
στην αρχή

Καθαρή θάλασσα
Πήγαινε
µπροστά
2 θέσεις

1

Ρύπανσ
Υγροβιότ
Χάνεις τη σε

Καθαρό Νερό
Ποιότητα ζωής
Ξαναρίξε το ζάρι

2

3

19
Βιολογικός
Καθαρισµός
Πήγαινε στο 25

Σκουλήκι
της θάλασσας
Xάνεις 1 γύρο

21

Σκέψου
και πες τρόπους
εξοικονόµησης νερού

Επισκευή
βρύσης που στάζει
Πήγαινε µπροστά
1 θέση

20

Σπατάλη ν
Πήγαινε σ

18

Σκέψου και πες
τρόπους
εξοικονόµησης
νερού

22
Μπαταρίες πεταµένες
στη θάλασσα
Πήγαινε πίσω
1 θέση

23
Χρήση
φυτοφαρµάκων
Xάνεις 1 γύρο

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
Παίζει πρώτος όποιος
φέρει το µεγαλύτερο
αριθµό στο ζάρι.
Κερδίζει όποιος
τερµατίσει πρώτος.

∫·Ï‹ ∂ÈÙ˘¯›·!

24

25

Προστατευ
Υγροβιότ
Πήγαινε µπ
2 θέσε

Πυρηνικά απόβλητα
στη θάλασσα
Xάνεις 1 γύρο

Ανοικτή βρύση
στο διάλειµµα
του σχολείου
Πήγαινε στο 21

Καθαρό Νερό
Ποιότητα ζωής
Ξαναρίξε το ζάρι

26

27

Νεκρά Ψάρια
Πήγαινε πίσω
1 θέση

Ρύπανση
Υγροβιότοπου
νεις τη σειρά σου

6

7
Σκουπίδια στη θάλασσα
Πήγαινε πίσω
3 θέσεις

Καθαρές ακτές
Πήγαινε µπροστά
3 θέσεις

8

Καθαρό Νερό
Ποιότητα ζωής
Ξαναρίξε το ζάρι

Μολυσµένο πουλί
Πήγαινε πίσω
1 θέση

9

10

11
Ναυαγισµένο
πετρελαιοφόρο
Πήγαινε πίσω
3 θέσεις

12
Καθαρό Νερό
Ποιότητα ζωής
Ξαναρίξε το ζάρι

Σπατάλη νερού
Πήγαινε στο 15

17

16

28

15

Ανακύκλωση νερού
Πήγαινε µπροστά
2 θέσεις

Κτηνοτροφικά
απόβλητα
Πήγαινε πίσω
3 θέσεις

ροστατευόµενος
Υγροβιότοπος
Πήγαινε µπροστά
2 θέσεις

Ανακύκλωση νερού
Πήγαινε µπροστά
2 θέσεις

Έλλειψη νερού
Xάνεις 1 γύρο

29

30

Νύµφη
Πλεκόπτερου
Πήγαινε µπροστά
1 θέση

14

Λάδια αυτοκινήτου
στην αποχέτευση
Πήγαινε πίσω 3 θέσεις

13

Σκέψου και πες
τρόπους
εξοικονόµησης
νερού

31

32
∆ιαρροή νερού
Πήγαινε στο 24

33
34

Καθαρό Νερό
Ποιότητα ζωής
Προχώρα στο τέρµα

ªÂ ÔÈ· ¤ıÈÌ· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂ›ÌÂÓ·:

 Αύριο είν’ τα Φώτα και φωτισµός

Και χαρές µεγάλες τ’ αφέντη µας
Σπάργανα βαστάνει και γιον κρατεί
Και τον Ιωάννη παρακαλεί.
Ιωάννη αφέντη και Πρόδροµε
Συ θε να βαφτίσεις Θεού παιδί
Μες στην κολυµπήθρα την αργυρή,
Που παίρνε νεράκι και νίβονταν
και χρυσό µαντ’λάκι σκουπίζονταν.
Πάψε κυρ’ µητέρα τα δάκρυα
Όσο ν ανεβούµε σ’τς εφτά ουρανούς,
Να παρακαλέσω τον Κύριον
Να µας ρίξει αγίασµα, δροσιά στη γη
Ν αγιαστούν οι βρύσες και τα νερά
Ν αγιαστούν οι βρύσες και τα νερά
ν’ αγιαστεί κι οαφέντης µε την κυρά.

⌦...........................................................
 Η Περπερούνα ή Βερβερίτσα είναι το τραγούδι που

τραγουδιέται στις ανοµβρίες. Είναι µια τελετουργική
παράκληση της βροχής. Γιορτάζεται συνήθως στις 20 Ιουλίου, στη γιορτή του Προφήτη Ηλία, άγιου
της βροχής, της βροντής, του κεραυνού,
καθώς και την πρώτη ∆ευτέρα µετά
του Αγίου Γεωργίου. Κάθε µαχαλάς
(συνοικία) είχε τη δική του οµάδα.
Άλλοτε µικτή, άλλοτε µόνο κορίτσια. Αφού
συγκεντρώνονταν, επέλεγαν ένα παιδί κυρίως
πρωτότοκο ή κάποιον εθελοντή. Αυτό θα ντύνονταν Περπερούνα ή παπαρούνα. Έριχναν επάνω
του ένα ρούχο και το κάλυπταν µε πράσινα κλαριά και λουλούδια της εποχής. Με τη συνοδεία
και των υπολοίπων µικρών περιφέρονταν σε όλη
τη συνοικία ή και όλο το χωριό, από σπίτι σε σπίτι,
τραγουδώντας και χορεύοντας. Η νοικοκυρά κάθε
σπιτιού, έβγαινε έξω µε ένα δοχείο, έριχνε νερό επάνω
στην «περπερούνα», συµβολικό της βροχής και φίλευε
αυγά, βούτυρο, µικρό νοµίσµατα, γλυκά, ό,τι διέθεταν,
στο καλάθι που κρατούσε η οµάδα των παιδιών.»

⌦...........................................................
«Ο Κλήδονας δεν είναι ο µόνος µαντικός τρόπος της

24ης Ιουνίου. Και άλλαι µαντικαί µέθοδοι ιδία προς πρόγνωσιν του µέλλοντος συζύγου είναι εν χρήσει ιδιαιτέρως
από τα ανύπανδρα κορίτσια. Προς τούτο χρησιµοποιούν
κατά µαγικόν τρόπον στάκτην από την φωτιά τ’ αη Γιαννιού ή νερό του κλήδονα ή ένα κοµµατάκι από το κόκκινο πανί του κλήδονα ή και άλλα µαγικά µέσα. Αναφέρω
τα κυριώτερα είδη της τοιαύτης µαντικής.[…] ε) Υδατο-

µαντεία και κατοπτροµαντεία. Π.χ. εις την Μεθώνην,
«τ’ άη Γιαννιού µέσ’ στο µεσηµέρι, κοιτάζονται τα κορίτσια
µέσα στο πηγάδι, για να ιδούν
τι τους µέλλεται. Βάζουν έναν
καθρέφτη, τον στερεώνουν στο
κούτεό τους, ώστε να ρίχνη ο ήλιος τη λάµψη του µέσα στο
πηγάδι και ύστερα σκεπάζουν το κεφάλι τους.µ’ ένα κόκκινο
παννί Και κοιτάζουν µέσα. Λένε πώς ό,τι είναι να τους γίνη, θα
το δουν και µάλιστα αν είναι ανύπαντρα κορίτσια., θα ιδούν
πρόσωπο, εκείνον που θα πάρουν».
Γεώργιος Α. Μέγας

⌦...........................................................


Μπουγάδα στον ποταµό: «Φτάνοντας στον ποταµό,
έβρισκαν εκεί οπωσδήποτε κι άλλες γυναίκες κι έπιαναν
έναν ελεύθερο κόλυµπο. Έφτιαχναν την παραστιά, έβαζαν στη γαζοντενέκα νερό, στο οποίο πρόσθεταν φύλλα
µουριάς και λυγκιάς και
άναβαν τη φωτιά για να
βράσει. Ακολούθως, έβγαζαν τα ρούχα από τα σακιά
και τα πετούσαν στον κόλυµπο να τα ξεθερµίσουν (νεροπλύνουν). Έβγαζαν στη
συνέχεια ένα-ένα κοµµάτι,
το χτυπούσαν µε την κοπανίδα, χύνοντάς του ζεστό νερό
και βάζοντας του λίγο σαπούνι, αν είχαν. Μετά το κοπάνισµα το έτριβαν µε τα χέρια κι αφού το έστιβαν το βαζαν
στην άκρη. Η εργασία αυτή µπορούσε για κάθε κοµµάτι
να επαναληφθεί τρεις ή τέσσερις φορές. Μετά το τελευταίο χτύπηµα και τρίψιµο των ρούχων, τα τοποθετούσαν
όµορφα, κυκλικά, πάνω σε µια πλάκα….Το νερό στη ντενέκα µε τα φύλλα της µουριάς και της λυγιάς κόχλαζε. Με
το καυκί έπαιρναν το ζεµατιστό νερό και το έχυναν στον
άθο. Έχυναν ζεµατιστό νερό στα ρούχα και παίρνοντας
ένα-ένα κοµµάτι από τα στοιβαγµένα ρούχα το κοπάνιζαν, το σαπούνιζαν… Τέλος, το έριχναν µέσα στη ντενέκα µε το βραστό νερό κι ανασύροντάς το µ’ ένα ξύλο το
έριχναν στον κόλυµπο, το ξέπλυναν και το άπλωναν
πάνω στα κλαδιά του ποταµού να στεγνώσει. Το βράδυ
µάζευαν τα στεγνά ρούχα και διπλώνοντας τα έβαζαν στα
σακιά. Γέµιζαν και το σταµνί δροσερό νερό από παρακείµενο πηγάδι και φορτώνοντάς τα όλα στο γάιδαρο επέστρεφαν στο χωριό.»
Σµπώκος Γ., Ανωγεινά, 4ος τόµος, σελ 186-187.

⌦...........................................................
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“Ν’ ακούς των νερών την ετυµηγορία χωρίς έφεση”
Πρατικάκης Μ. “Το νερό”

¡¤ÔÈ ·Ó¿·ÈÛÙÔÈ Î·È ›·Ì‚ÔÈ (απόσπασµα)

√È ÊˆÓ¤˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ

Νερό, κάποιου παλιόρρουχου
το λέκκιασµα να πλύνω!
Νερό, για σε που κράτησα
Μέσα στ’ ανθογυάλι, κρίνο!
Κ. Παλαµάς

ª˘ıÈÛÙﬁÚËÌ· πã(απόσπασµα)
Ο Τόπος µας είναι κλειστός, όλο βουνά
Που έχουν σκεπή το χαµηλό ουρανό µέρα και νύχτα.
∆εν έχουµε ποτάµια δεν έχουµε πηγάδια δεν έχουµε πηγές,
Μονάχα λίγες στέρνες, άδειες κι αυτές, που ηχούν
και που τις προσκυνούµε.
Σεφέρης Γιώργος, Ποιήµατα

√ ÂÈÚ·ÛÌﬁ˜ (απόσπασµα)
Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωµένα,
Χύνονται µέσ’ στην άβυσσο τη µοσκοβολισµένη
Και παίρνουµε το µόσκο της κι’ αφήνουµε τη δροσιά τους,
Κι’ ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής τους
Τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί και κάνουν σαν αηδόνια...
∆. Σολωµού, Οι Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι

∆· Úˆ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· (απόσπασµα)
∆ιαβάζω µέσα στο νερό
Το άλφα το βήτα και το ρω
Τα δυο γυµνά σου πόδια
Τους κήπους µε τα ρόδια
Οδυσσέας Ελύτης

M·ÓÙÈÓ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚﬁ
«Η αγάπη είναι ποταµός
και πιάσε µου το χέρι
ή θα πνιγούµενε και οι δυο
ή θα γενούµε ταίρι»

«...Μέσα στη µνήµη µου κρατώ τόσες φωνές των
νερών. Είχανε κυκλωθεί τα παιδιάτικα χρόνια µου
από τα κρυφοµιλήµατα του καλοκαιριάτικου Αιγαίου, και κατόπι, σαν ερχόταν ο χειµώνας, και η Ανατολή κατέβαζε κείνες τις µεγαλόπρεπες αγριοκαιριές, άρχιζε να βογγάει το πέλαγο, να βρουχιέται
σαν το λιοντάρι και να χυµάει κατάστηθα πάνω
στους πελώριους όρθιους βράχους, να τους τραντάζει συθέµελα. Από τότε οι φωνές του Αιγαίου λικνίζουν όλους τους στοχασµούς και όλα µου τα όνειρα.
Ύστερα γνώρισα τις φωνές των ποταµιών. Αυτοί
µιλάν άλλη γλώσσα. Πιο δύσκολη, πιο µυστική, σχεδόν µια υπόγεια γλώσσα. Ο Στρυµόνας, ο Πηνειός. Ο
Άραχθος. Οι ποταµοί της Μικρασίας. Τα νερά που
ορµούν από τα σπλάχνα του Ολύµπου της Βιθυνίας
και καλπάζουν αλαλάζοντας µέσα από όλα τα σοκάκια της ονειρευτής Προύσας. Και του Βόδα τα νερά,
που περνούν σιωπηλά µέσα από το Μοναστήρι της
Σερβίας. Που µιλούσαν ελληνικά, τραγουδούσαν
ελληνικά και τώρα θρηνούν σλάβικα. Και στις όχτες
του µια διπλή, ατελείωτη παράταξη από ανθισµένες
ακακίες. Γεµίζουν τη νύχτα από την άσπρη ανταύγεια τους, κάνουν τον αέρα γλυκό στην άκρη της
γλώσσας µε το παχύ τους µύρο και, σαν πάρει να
φυσάει ο αγέρας από τις κορφές του Περιστεριού,
τις τραντάζει, και το ποτάµι γεµίζει από λουλούδια
που ταξιδεύουν...»
Στρατής Μυριβήλης, Από την Ελλάδα.

« Ένα ποτήρι είν΄ η ζωή
και είναι νερό γεµάτο,
Και πίνουµε γουλιά-γουλιά
και φτάνουµε στον πάτο»
Αριστείδης Χαιρέτης

°ÂÓÓ‹ıËÎ·
«Γεννήθηκα στο βλέφαρο του κεραυνού,
σβήνω κυλώντας στα νερά.
Ανέβηκα στην κορυφή της συννεφιάς
σαλτάροντας µε τις τριχιές του λιβανιού,
πήρα το δρόµο της σποράς».
Τραγουδισµένο από το Nίκο Ξυλούρη
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 ∆Ô ÓÂÚﬁ ·ÔÙÂÏÂ› ËÁ‹ ¤ÌÓÂ˘ÛË˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓÂ˜.
ªÔÚÂ›˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ˜ ÙË Ì·ÁÈÎ‹ ·›ÛıËÛË
Ô˘ ·Ó·‚Ï‡˙ÂÈ ÙÔ ÓÂÚﬁ Ì¤Û· ·ﬁ Ù· ÏﬁÁÈ·
Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙË˜ ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜;

Η υδατογραφία (ή ακουαρέλα) είναι ένα συγκεκριµένο είδος ζωγραφικής, όπου τα τριµµένα χρώµατα διαλύονται σε νερό κι αναµειγνύονται µε µια µικρή ποσότητα στερεωτικού υλικού. Τα χρώµατα της υδατογραφίας
πρέπει να είναι διάφανα, για να διακρίνεται το χαρτί, κάτω από τη ζωγραφική επιφάνεια, στοιχείο που βοηθά
στη δηµιουργία λεπτών αποχρώσεων και την επιτυχηµένη απόδοση των ατµοσφαιρικών συνθηκών. Οι υδατογραφίες γίνονται, σχεδόν, πάντα πάνω σε κάποιο ανθεκτικό χαρτί. Συνήθως, λοιπόν, όταν ζωγραφίζουµε µια
υδατογραφία, ξεκινάµε από τις πιο ανοιχτές αποχρώσεις και προχωρούµε σταδιακά στις πιο σκούρες.

 ¢ÒÛÂ Ù›ÙÏÔ ÛÙÈ˜ ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›Â˜
 Ξερός-δροσερός κήπος, (P. Klee)
 Breakfast in the Open (C. Larson),
 Front Yard and the Wash House (C. Larson)
 Σταυροί και κίονες, (P. Klee)

 Viking Expedition, (C. Larson)
 Late Summer, Karin By The Shore, (C. Larson)
 Πράσινο καµπαναριό στο κέντρο, (P. Klee)
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Λεξιλόγιο
τάφκος = κάθετη σπηλιά
πορίζω = βγαίνω από κλειστό χώρο
καµνώ = κλέίνω τα µάτια
µάρωπο = το αρνί που γίνεται ενός χρόνου
Πηγή: Μανούσος Ορέστης, Οι Παλαιοί Ανωγειανοί-Τρόπος ζωής και Αγώνες
κατά της Τουρκοκρατίας, σελ.: 299-302
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µπροστάρης = ο τράγος,ο οδηγός του κοπαδιού
σταλίζω = αναπαύοµαι στον ίσκιο
νοµπέτι = η σειρά
κισιµέτι = ριζικό, πεπρωµένο
µαργώνω = παγώνω
σκλαβέρι = το κουδούνι των αιγοπροβάτων

Ô M‡ıÔ˜ ÙË˜ ∑ˆÌ›ÓıÔ˘
H παράδοση αναφέρει ότι σε πολύ µακρινό χρόνο
υπήρξε γύρω από την πηγή της Ζώµινθος Ανωγείων ένα θηρίο, µέγας όφις, το οποίο έπινε το
νερό και απειλούσε τα πρόβατα και τους
βοσκούς που τα πήγαιναν για πότισµα. Ο
Ανωγειανός βοσκός Νικόλαος Μανουράς
σκότωσε το θηρίο µε το εξής τέχνασµα.
Έριξε άφθονο ξύδι και αλάτι στο νερό
της πηγής και όταν άρχισε να πίνει το
θηρίο κάηκε στο στόµα και το άνοιξε διάπλατα, έτσι που ο Μανουράς, ανεβασµένος
σ’ ένα αιωνόβιο δέντρο, κατάφερε να καρφώσει ένα φονικό βέλος στο λαιµό του θηρίου, που
άρχισε να µουγκρίζει και να φεύγει προς τη φωλιά του.
Τελικά γκρεµίστηκε σ’ ένα φαράγγι όπου και ξεψύχησε...

 ∞˜ ÍÂÎÏÂÈ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È-Ì‡ıÔ:
 Μπορείς να χωρίσεις σε θεµατικές ενότητες το πολύστιχο αφηγηµατικό τραγούδι;
Ποιες αφηγηµατικές εικόνες µπορείς να εντοπίσεις;

 Πιστεύεις ότι ανήκει στην κατηγορία των δηµοτικών τραγουδιών;
Ποιες τεχνικές των δηµοτικών τραγουδιών αναγνωρίζεις στο συγκεκριµένο µύθο;

 Πώς σχολιάζεις την ευρηµατικότητα και το χαρακτήρα του βοσκού;
 Θα µπορούσες να συσχετίσεις το µύθο του θεριού της Ζωµίνθου µε τα προβλήµατα
του νερού σήµερα; Ποια µορφή παίρνει το θεριό στις µέρες µας;

 Πώς σκιαγραφείται το φυσικό περιβάλλον του Ψηλορείτη µέσα από τις περιγραφές,
τα τοπωνύµια και άλλες αναφορές του κειµένου;

∞˜ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ Ì‡ıÔ ÙË˜ ∑ˆÌ›ÓıÔ˘:
£¤ÏÂÈ˜ Ó· Â›Û·È Ô ‹Úˆ·˜ Ô˘ ı· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔ ıÂÚÈﬁ;

| 39

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ I Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

Ανώγεια: H γη του µύθου και του ονείρου,
εκδ. ∆ήµου Ανωγείων, Ανώγεια 2007
Barnham Kay, Σώσε το Νερό, µτφ. Σιδέρη Ν.,
εκδ. Άγκυρα, Αθήνα 2006
Bradley. D. & Crofton I. (2005). Χηµικά Στοιχεία,
Νεανική βιβλιοθήκη των Επιστηµών, εκδ. Σαββάλας.
Burnie D., Ο Πλανήτης σε κίνδυνο, µτφ. Γκανά Α.,
εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2005
Burnie D., Ο Επιστηµονικός µου Οδηγός.
Ανακαλύπτω τη Φύση, εκδ. Ερευνητές, Αθήνα 1992
Carruthers M., Γη, Θάλασσα και Αέρας,
εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2005
Claybourne A., Doherty G., Treays R., µτφ. Χούνος
Ν., Η εγκυκλοπαίδεια του πλανήτη γη, εκδ. Άγκυρα
Αθήνα 1999
Γεωργόπουλος Αλ., ΓΗ: Ένας Μικρός και Εύθραστος
Πλανήτης, εκδ. Gutenberg, Aθήνα 2000
Γλέζος Μ., Ύδωρ-Αύρα-Νερό, εκδ. Καστανιώτη
Αθήνα 2001
∆εσύπρη, Ευαγγελία, Γνωρίζω το νερό,
εκδ. Παπαδόπουλος, Αθήνα 2007
∆ηµοπούλου, Μ., Ζόµπολας, Τ., Μπαµπίλα, Ε., &
Χατζηµιχαήλ, Μ. (2001), Περιβαλλοντική Αγωγή για
µικρά παιδιά, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.
∆ούτσος Θ., Γεωλογία: Αρχές και Εφαρµογές,
εκδ., Leader Books, Αθήνα 2006 (Β έκδοση)
Εκπαιδευτικό Πακέτο MEDΑSSET, Μεσόγειος Θάλασσα,
Πηγή Ζωής, εκδ. Καλειδοσκόπιο-Ελληνικό Παιδικό
Μουσείο Αθήνα 2002
Ελληνική Μυθολογία, Οι Θεοί, (τοµ. 2),
Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1986
Ελληνικό Πανόραµα, Νερό, τεύχος 59, ΣεπτέµβριοςΟκτώβριος 2007
Farndon, J., Ο Επιστηµονικός µου Οδηγός.
Ανακαλύπτω τη Γη, εκδ. Ερευνητές, Αθήνα 1993
Faure P., Ιερά Σπήλαια της Κρήτης
µτφ. Καµαρης Σ., Ηράκλειο 2004, (B έκδοση)
∆ήµος Ηρακλείου-Βικελαία Βιβλιοθήκη
Η2Ο, Ένα κουτί γεµάτο νερό, εκδ. Καλειδοσκόπιο.
Θαυµαστός Κόσµος, Πέτρες και Ορυκτά,
µτφ. Μαυρικάκη Ε., εκδ., Πατάκη, Αθήνα 2004
Θεοδοσίου Ε., Φέρµελη Γ., Κουτσουβέλη Α.,
Η γεωλογική µας κληρονοµιά, εκδ., Καλειδοσκόπιο
Αθήνα 2006
Θεοδωράκης Μ., Μάργαρης Ν.Σ., Καιναδάς Η.,
Υγροβιότοποι της ∆ΕΗ, Τµήµα Περιβάλλοντος
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, εκδ. Καστανιώτη 1993

22. Luhr F. J. ΓΗ. Ο απόλυτος εικονογραφηµένος
οδηγός, εκδ. ∆οµή.
23. Μανούσος Ν. Ορέστης, Οι παλαιοί Ανωγειανοί,
Τρόπος ζωής και αγώνες κατά της Τουρκοκρατίας
εκδ. Anubis, Αθήνα 2007
24. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-ΕΚΒΥ,
Ελληνικοί Υγρότοποι, εκδ. Εµπορική Τράπεζα της
Ελλάδος, Αθήνα 1996
25. Νικολάου Μ., Ορυκτά, Πετρώµατα και Πολιτισµός,
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα 2005
26. Οδηγός Καλής Πρακτικής για το Σχεδιασµό και τη
διαχείριση ταµιευτήρων µε στόχο την επίτευξη
πολλαπλών λειτουργιών, εκδ. Μ.Φ.Ι.Κ., Ηράκλειο 2005
27. Parker Steve, Οι Μικροί Φυσιοδίφες. Πετρώµατα και
Ορυκτά, εκδ. Ερευνητές, Αθήνα 1995
28. Ρεπούση Μ., Γκουγκαρά Ε., ∆αγκλή Ο., Κουτσουρά Ζ.
& Μπενιατά Ε. (2006), Υδάτινες διαδροµές.
Από το χτες στο σήµερα, εκδ. Καλειδοσκόπιο.
29. Σακελλαράκης Γ., Ανασκάπτοντας το Παρελθόν,
εκδ. Άµµος, Αθήνα 1995
30. Σκορδούλης Κ.,-Σωτηράκου Μ., Περιβάλλον,
Επιστήµη και Εκπαίδευση, εκδ., Leader Books,
Aθήνα 2005
31. Σµπώκος Γ., Ανωγειανά τοµ. 1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος
εκδ. Καλέντης, Αθήνα 2006
32. Σταµάτης Κ., Φωνές υδάτων πολλές, λογοτεχνικό
ηµερολόγιο 2008, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2007
33. Tola Jose., & Infiesta Eva, Βασικός Άτλας της
Οικολογίας, µτφ. Μαυρικάκη Ε., εκδ. Πατάκη,
Αθήνα 2006
34. Υπουργείο Πολιτισµού, ∆ηµοσιεύµατα του
Αρχαιολογικού ∆ελτίου αρ.68, Άνθρωπος και
Σπηλαιοπεριβάλλον, Πρακτικά Α’ Πανελλήνιου
Σπηλαιολογικού Συνέδριου, Αθήνα 1998
35. Φασουλάς Χ., Οδηγός υπαίθρου για τη γεωλογία της
Κρήτης, Μ.Φ.Ι.Κ., Ηράκλειο 2001
36. VanCleave ’s j., Γεωλογία για παιδιά,
µτφ. Στεφάνου Φ., Αθήνα 1995
37. Unicef, Μια ζωή σαν τη δική µου
εκδ. Πατάκης, Αθήνα 2003
38. Wood Jenny, Σπήλαια, µτφ. Θεοδωρακάτος ∆.Ρηγοπούλου Σ., εκδ. Ερευνητές, Αθήνα 1993
39. Fassoulas Ch., Psiloritis Natural Park, Environmental
Education Project, Natural History Museum 2007

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ , Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ Κ Α Ι C L I P S A RT Α Π Ο :
Αρχειακό υλικό ΚΠΕ Ανωγείων
http://images.google.gr
Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας
www.unesco.org/water/index-fr.shtml
www.eydap.gr
http://kpe-kastor.kas.sch.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ:
Για την επιστηµονική τους στήριξη το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Μ.Φ.Ι.Κ.)
και ιδιαίτερα τον κ. Φασουλά Χαράλαµπο ∆ρ. Γεωλογίας, επίσης
το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (Ι.Σ.Ε.Ε.)
και ιδιαίτερα τον κ. Παραγκαµιάν Καλούστ, ∆ρ. Βιολογίας

