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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας

Γνωριµία µε τα σπήλαια

1. Σκέψου ένα σπήλαιο που έχεις επισκεφτεί. ∆ώσε µια σύντοµη περιγραφή και µίλησε για
την εµπειρία σου στην τάξη.

2. Μελέτησε το κείµενο «Πώς σχηµατίζονται τα σπήλαια;» Συζητήστε στην οµάδα σας και
στην τάξη τα ακόλουθα ερωτήµατα και σηµειώστε πρόχειρα τις απαντήσεις σας. Συζητή-
στε τις απαντήσεις σας στην τάξη και συµπληρώστε ή τροποποιήστε εάν χρειάζεται.

✔ Τι είναι σπήλαιο; 

✔ Γιατί σε µερικές περιοχές υπάρχουν πολλά σπήλαια και σε άλλες καθόλου;

✔ Γιατί η Ελλάδα έχει πολλά σπήλαια; 

✔ Πώς δηµιουργούνται οι καρστικοί σχηµατισµοί;

Πώς σχηµατίζονται τα σπήλαια;

Οι ασβεστόλιθοι, ιζηµατογενή πετρώµατα πολύ συνηθισµένα στην Ελλάδα, καλύπτουν πάνω
από το 1/4 της γήινης επιφάνειας και έχουν κύριο συστατικό το ανθρακικό ασβέστιο που
είναι σχεδόν αδιάλυτο στο καθαρό νερό. Το νερό όµως της βροχής δεν είναι απολύτως
καθαρό, διότι περιέχει και µικρές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που απορρόφησε από
τον αέρα κατά την πτώση του. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αποκτά ιδιότητες ασθενούς
οξέος που µπορεί να αντιδρά χηµικά και να διαλύει τον ασβεστόλιθο, ακολουθώντας τις
ήδη υπάρχουσες ρωγµές του πετρώµατος. Έτσι µε την πάροδο του χρόνου οι ρωγµές
διευρύνονται και σχηµατίζεται ένα ιδιόµορφο τοπίο στην επιφάνεια και ένα πολύπλοκο δαι-
δαλώδες σύστηµα υπόγειων αγωγών, µέσα στη µάζα του ασβεστόλιθου, που χαρακτηρί-
ζονται µε τον όρο καρστ. Οι πιο γνωστές υπόγειες καρστικές µορφές είναι τα σπήλαια.
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°°ÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ÂÂÙÙÂÂ  fifiÙÙÈÈ......  
√ fiÚÔ˜ ÎÎ··ÚÚÛÛÙÙ ÛËÌ·›ÓÂÈ «Â‰›Ô Ï›ıˆÓ». ∞Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÌÂ ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈÎ¿ ÂÙÚÒ-
Ì·Ù·, Î˘Ú›ˆ˜ ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˘˜ Î·È ‰ÔÏÔÌ›ÙÂ˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¤˜ ˘fiÁÂÈÂ˜ Î·È ÂÈ-
Ê·ÓÂÈ·Î¤˜ ÁÂˆÌÔÚÊ¤˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÍ¿ÏˆÛË˜ ÙÔ˘ Î·ÚÛÙ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÎÎ··ÚÚÛÛÙÙÈÈÎÎ‹‹  ÂÂÚÚÈÈÔÔ¯̄‹‹, ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ
ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Á¤ÓÂÛË˜ Î·È ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÂˆÌÔÚÊÒÓ Î·ÏÂ›Ù·È ÎÎ··ÚÚÛÛÙÙÈÈÎÎÔÔÔÔ››ËËÛÛËË. °ÂÓÈ-
Î¿ ˆ˜ ÎÎ··ÚÚÛÛÙÙÈÈÎÎÔÔ››  ÛÛ¯̄ËËÌÌ··ÙÙÈÈÛÛÌÌÔÔ›› (‹ Î·ÚÛÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜) ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·,
ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿, Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈÎ¿ ÂÙÚÒÌ·Ù· ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜
‰È·Ï˘ÙÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. √È Î·ÚÛÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Î¤˜ Î·È ˘fiÁÂÈÂ˜. ™ÙÈ˜
ÂÈÊ·ÓÂÈ·Î¤˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ‰·¯Ù˘ÏÔÁÏ˘Ê¤˜, ÔÈ ·Ì·ÍÔÙÚÔ¯È¤˜, Ù· Î·ÚÛÙÈÎ¿ ÊÚ¤·Ù·, ÔÈ ‰ÔÏ›ÓÂ˜, ÔÈ Ô˘‚¿ÏÂ˜
Î·È ÔÈ fiÏÁÂ˜. ™ÙÈ˜ ˘fiÁÂÈÂ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·‚fiıÚÂ˜ Î·È Ù· ˘fiÁÂÈ· Û‹Ï·È·.

Τι είναι σπήλαιο;

Γιατί σε µερικές περιοχές υπάρχουν πολλά σπήλαια και σε άλλες καθόλου;

Γιατί η Ελλάδα έχει πολλά σπήλαια;

Πώς δηµιουργούνται οι καρστικοί σχηµατισµοί;
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Κατηγορίες σπηλαίων

Τα σπήλαια ανάλογα µε τον τρόπο που δηµιουργήθηκαν διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

✔ σπήλαια που σχηµατίστηκαν µαζί µε τα πετρώµατα, που τα περικλείουν, όπως τα ηφαι-
στειογενή σπήλαια και τα σπήλαια που υπάρχουν µέσα σε κοραλλιογενείς σχηµατι-
σµούς.

✔ σπήλαια που δηµιουργήθηκαν µετά το σχηµατισµό των πετρωµάτων, µε την επίδραση
διαφόρων εξωγενών παραγόντων που προκαλούν διάβρωση (νερό και άνεµος), όπως
τα καρστικά σπήλαια, τα θαλάσσια σπήλαια, τα σπήλαια των παγετώνων κ.ά.

Θαλάσσιο σπήλαιο Καρστικό σπήλαιο

Ηφαιστειογενές σπήλαιο Σπήλαιο παγετώνων
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3. Παρατήρησε το σχήµα και µελέτησε το κείµενο «Κατηγορίες σπηλαίων». Γράψε σε ποια
κατηγορία ανήκει το σπήλαιο που επισκέφτηκες και περιέγραψες στη δραστηριότητα 1. 

4. Ο διάκοσµος των σπηλαίων συχνά αποτελείται από σταλακτίτες και σταλαγµίτες. Ψάξε
σε βιβλία και στο ∆ιαδίκτυο να βρεις πώς σχηµατίζονται οι σταλακτίτες και πώς οι στα-
λαγµίτες. Σχεδίασε σταλακτίτες και σταλαγµίτες και περιέγραψε τον τρόπο που σχηµατί-
ζονται.

Πώς σχηµατίζονται οι σταλακτίτες και οι σταλαγµίτες;
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Η πανίδα των σπηλαίων

Στα σπήλαια, παρόλο που δεν φτάνει
το φως της ηµέρας και η υγρασία
είναι µόνιµη, υπάρχουν ζώα που γεν-
νιούνται, αναπτύσσονται, πολλαπλασιά-
ζονται και πεθαίνουν. Αυτά χωρίζονται
σε τρεις οµάδες:

Τρωγλόξενα: είναι αυτά που ζουν και τρέφονται στην επιφά-
νεια της γης και χρησιµοποιούν τα σπήλαια για να φωλιάζουν
(αγριοπερίστερα, καλιακούδες, κουκουκουβάγιες, τρωκτικά,
νυχτερίδες κ.ά.) και να προφυλάσσονται από εχθρούς.

Τρωγλόφιλα: είναι αυτά που ζουν µέσα στα σπήλαια, αλλά
µπορούν να ζήσουν και στην επιφάνεια της γης, εάν υπάρ-
χουν εκεί συγγενή τους ζώα. Παραµένουν στα σπήλαια είτε
από σύµπτωση είτε από αδυναµία αντιµετώπισης του αγώνα
για την επιβίωση.

Τρωγλόβια: είναι αυτά που ζουν µόνο µέσα στα σπήλαια και
έχουν προσαρµοστεί στο περιβάλλον των σπηλαίων. Είναι
ζώα τυφλά, άχρωµα, µε ευαίσθητα αισθητήρια αφής, λεπτούς
εξωσκελετούς και µεγάλα άκρα. Πολλά από αυτά είναι ορατά
µε γυµνό µάτι και άλλα µόνο µε µικροσκόπιο. 

5. Μελέτησε το κείµενο «Η πανίδα των σπηλαίων». Αναζητή-
στε και γράψτε την ετυµολογία των λέξεων «τρωγλόξενα»,
«τρωγλόφιλα», «τρωγλόβια». Συζητήστε τις προσαρµογές
των ζωϊκών οργανισµών στις συνθήκες των σπηλαίων.

Τρωγλόξενα

Τρωγλόφιλα

Τρωγλόβια
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6. Οι νυχτερίδες είναι ζώα των σπηλαίων και πολλοί µύθοι και θρύλοι αναφέρονται σε
αυτές. Η ασυνήθιστη εµφάνισή τους (θηλαστικά µε εµφάνιση πουλιών), οι νυχτερινές συνή-
θειές τους, η «φωνή» τους, οι µύθοι για βρυκόλακες νυχτερίδες, τις κάνουν συναρπα-
στικούς χαρακτήρες για ιστορίες. 

¢¢ÈÈ¿¿‚‚··ÛÛÂÂ  ÌÌ››··  ÏÏ··ÔÔÁÁÚÚ··ÊÊÈÈÎÎ‹‹  ÈÈÛÛÙÙÔÔÚÚ››··......
∏ Ó˘ÎÙÂÚ›‰· ‹Ù·Ó ÚÒÙ· ÔÓÙ›ÎÈ. ∞ÏÏ¿ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¤Ê·ÁÂ
Ùã ·ÓÙ›‰ÂÚÔ ÂÈ˜ Ì›·Ó ÂÎÎÏËÛÈ¿ Î·È ¤Î·ÌÂ ÊÙÂÚ¿ Î·È
¤Ù·ÍÂ. √ ıÂfi˜ fiÌˆ˜ ÙËÓ ÂÙÈÌÒÚËÛÂ ÁÈ· ÙËÓ ·Ì·ÚÙ›·
ÙË˜ Î·È ÙË˜ Â‹ÚÂ ÙÔ Êˆ˜ ÙË˜ ÙËÓ ËÌ¤Ú· Î·È ÙË˜ ÙÔ
¿ÊËÎÂ ÌfiÓÔ ÙË Ó‡¯Ù·. ∫·È ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi ÙËÓ Î·Ù·‰›-
Î·ÛÂ Ó· ˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÛÂ ¤ÚËÌÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ Î·È ¯·Ï¿ÛÌ·Ù·
Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις Α ,́ Καταγραφή από την Μακεδονία. 337, σελ. 185,
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✔ Οργανώστε στην οµάδα σας µια έρευνα για τις νυxτερίδες. 

✔ Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σε βιβλία και στο ∆ιαδίκτυο. 

✔ Επίσης µπορείτε να ρωτήσετε τους κατοίκους της περιοχής σας να σας πουν µύθους
και θρύλους που συνδέονται µε νυχτερίδες. 

✔ Επεξεργαστείτε το υλικό που συγκεντρώσατε, εµπλουτίστε το µε φωτογραφίες και
παρουσιάστε το στην τάξη.

7. Τι είδους φυτά υπάρχουν στα σπήλαια; Συζητήστε στην οµάδα σας και στην τάξη. Γράψε
την άποψη που διαµόρφωσες µετά τη συζήτηση στην τάξη.

8. Θα ήθελες να επισκεφτείς ένα σπήλαιο µαζί µε τους συµµαθητές σου; Γράψε 2-3 λόγους
που να δικαιολογούν την απάντησή σου.

9. Συζητήστε στην οµάδα σας και στην τάξη «τα πρέπει» και «τα δεν πρέπει» κατά τη διάρ-
κεια επίσκεψης σε ένα σπήλαιο. Γράψε «τα πρέπει» και «τα δεν πρέπει», όπως προέκυ-
ψαν από τη συζήτηση στην τάξη.

ÚÚ¤¤ÂÂÈÈ...... ‰‰ÂÂÓÓ  ÚÚ¤¤ÂÂÈÈ......

1
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας

Άνθρωπος και σπήλαιο

1. Συζητήστε στην τάξη τις διάφορες χρήσεις των σπηλαίων από τον άνθρωπο: α) την προϊ-
στορική εποχή, β) τους ιστορικούς χρόνους και γ) τη σύγχρονη εποχή. Γράψε τρεις του-
λάχιστον χρήσεις των σπηλαίων για κάθε εποχή.

Χρήσεις των σπηλαίων από τον άνθρωπο

Προϊστορική εποχή Ιστορικοί χρόνοι Σύγχρονη εποχή 

2. Χωριστείτε σε µικρές οµάδες. Η 1η οµάδα να αναζητήσει πληροφορίες για τα σπήλαια
στην ελληνική µυθολογία, η 2η για τα σπήλαια ως κατοικία του πρωτόγονου ανθρώπου,
η 3η για τα σπήλαια ως τόπους χριστιανικής λατρείας. Παρουσιάστε το αποτέλεσµα της
εργασίας σας στην τάξη. 

3. Αναζητήστε πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό από έντυπα υλικά και από το ∆ιαδίκτυο
για τη ζωγραφική στα σπήλαια, και απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα: 

✔ γιατί ο άνθρωπος «ζωγράφιζε» στους τοίχους των σπηλαίων; 

✔ τι είναι σπηλαιογραφία;
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°°ÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ÂÂÙÙÂÂ  fifiÙÙÈÈ......  
∑ˆÁÚ¿ÊÔÈ ·ã fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÂÌÓÂ˘ÛÌ¤Ó· ·fi Ù· Û‹Ï·È·. ∞˘Ù‹ Ë
Ù¤¯ÓË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ™™ËËÏÏ··ÈÈÔÔÙÙ¤¤¯̄ÓÓËË  ((SSppeelleeooAArrtt)). √È Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ·
ÔÌ¿‰· ÌÂ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ÛËÏ·ÈÔÏÔÁ›·, Ó· ÚÔ-
ˆı‹ÛÔ˘Ó  ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜ Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Ù¤¯ÓË˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ
ÛËÏ·›ˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ Î·ÚÛÙÈÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ.  

Γιατί ο άνθρωπος ζωγράφιζε στους τοίχους των σπηλαίων;

Τι είναι σπηλαιογραφία;

4. Σκεφτείτε στην οµάδα σας και συζητήστε στην τάξη τι προσφέρουν στην επιστήµη 
τα ευρήµατα των σπηλαίων. Γράψε την άποψη που διαµόρφωσες µετά τη συζήτηση στην
τάξη.



3

2
5. ∆ιάφορα παραµύθια, παραδόσεις και θρύλοι για βασιλόπουλα, νεράιδες, δράκοντες και

δαίµονες συνδέθηκαν µε τα σπήλαια (π.χ. ο Αλί Μπαµπάς και οι σαράντα κλέφτες). Ζήτη-
σε από κατοίκους της περιοχής σου να σου διηγηθούν παραµύθια, παραδόσεις και θρύ-
λους που έχουν σχέση µε σπήλαια. Γράψε δύο τουλάχιστον διηγήσεις.

11ËË  ‰‰ÈÈ‹‹ÁÁËËÛÛËË

∆Ë ‰È‹ÁËÛË Â›Â Ô/Ë
√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ:
¶ÂÚÈÔ¯‹ Î·ÙÔÈÎ›·˜:
∂¿ÁÁÂÏÌ·:
∏ÏÈÎ›·:
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22ËË  ‰‰ÈÈ‹‹ÁÁËËÛÛËË

∆Ë ‰È‹ÁËÛË Â›Â Ô/Ë
√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ:
¶ÂÚÈÔ¯‹ Î·ÙÔÈÎ›·˜:
∂¿ÁÁÂÏÌ·:
∏ÏÈÎ›·:

2



26. Γράψε και εικονογράφησε µια δική σου ιστορία σε σχέση µε τα σπήλαια. 

5
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7. Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, µε έδρα την Αθήνα, έχει την ευθύ-
νη όσον αφορά την έρευνα, την ανασκαφή, τη µελέτη και την προστασία των σπηλαίων
τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον από φυσικής, αρχαιολογικής, ιστορικής, παλαιοντο-
λογικής και παλαιοανθρωπολογικής άποψης. Αναζητήστε µε την οµάδα σας πληροφορίες
για το έργο της στο ∆ιαδίκτυο και µελέτησε τη σχετική νοµοθεσία. 

✔ Να περιγράψεις το έργο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας.

8. Στο συµπληρωµατικό υλικό θα βρεις κι άλλους φορείς που ασχολούνται µε τα σπήλαια
στην Ελλάδα. Αναζητήστε µε την οµάδα σας πληροφορίες για το έργο των φορέων
αυτών. Γράψε την άποψή σου για το έργο τους και τη σηµασία τους στην προστασία,
διατήρηση και αξιοποίηση των σπηλαίων. 

9. Προετοιµάστε την εκπαιδευτική επίσκεψη της τάξης σας στα σπήλαια της Κεφαλονιάς. 
Συζητήστε στην τάξη και απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα: 

✔ Ποιος είναι ο στόχος της επίσκεψης; 

✔ Τι θα πρέπει να έχετε µαζί σας;

✔ Τι θα πρέπει να διαβάσετε πριν την επίσκεψη;

2
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας

Από τις καταβόθρες του Αργοστολίου 
στον Καραβόµυλο της Σάµης

1. Βρείτε στο χάρτη τη διαδροµή από το Αργοστόλι στις Καταβόθρες και από εκεί στον
Καραβόµυλο στη Σάµη. 

✔ Ο πρώτος σταθµός είναι οι καταβόθρες του Αργοστολίου. 

✔ Παρατήρησε τα πετρώµατα της περιοχής και την πορεία του νερού από τη θάλασσα στην
ξηρά. 

✔ Γράψε τις παρατηρήσεις σου.

3
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Οι καταβόθρες του Αργοστολίου

Οι καταβόθρες αποτελούν ένα µοναδικό στον κόσµο γεωλογικό φαινόµενο. Το νερό της
θάλασσας, στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, 1 χλµ. βόρεια του Αργοστολίου, ρέει
συνεχώς προς την ξηρά και εξαφανίζεται µέσα σε κοιλότητες των ασβεστολιθικών πετρω-
µάτων. Ακολουθώντας µια πολυδαίδαλη υπόγεια διαδροµή, εµφανίζεται µετά από 14 ηµέ-
ρες ως υφάλµυρο στην άλλη πλευρά του νησιού, στον κόλπο της Σάµης, σε µια ευθεία
απόσταση 15 χλµ. από την αρχική περιοχή.

Τα σηµεία επανεµφάνισης του νερού εντόπισαν οι Αυστριακοί ερευνητές Zölt και Maurin,
ρίχνοντας στις 26 Φεβρουαρίου 1963, 160 κιλά ουρανίνης στις περιοχές της ξηράς όπου
«χάνεται» το θαλασσινό νερό. Η ουρανίνη, φθορίζουσα ουσία που γίνεται αντιληπτή ακόµη
και σε µεγάλη αραίωση, ανιχνεύτηκε στις 12 Μαρτίου 1963 στο λιµνοσπήλαιο της Μελισ-
σάνης και στις ακτές του Καραβόµυλου, στον κόλπο της Σάµης.

Η πιο πρόσφατη θεωρία για την ερµηνεία του φαινοµένου είναι του Γάλλου ερευνητή Claude
Drogue, ο οποίος αποδίδει το περίεργο αυτό γεωλογικό φαινόµενο στην ταυτόχρονη επί-
δραση της διαφοράς της στάθµης της θάλασσας ανάµεσα στη δυτική και την ανατολική
πλευρά του νησιού, στη διαφορετική πυκνότητα του αλµυρού και του υφάλµυρου νερού και
στην ύπαρξη υπόγειων καρστικών αγωγών στο γεωλογικό υπόβαθρο της Κεφαλονιάς. 

2. Μελέτησε το κείµενο: «Οι Καταβόθρες του Αργοστολίου». Συζητήστε στην οµάδα σας
και δώστε µια  εξήγηση του φαινοµένου, χρησιµοποιώντας τις γνώσεις σας ή τη φαντα-
σία σας!

3. ∆ιάβασε µια περιγραφή του φαινοµένου των καταβοθρών, που δόθηκε το 1842, από έναν
Άγγλο περιηγητή. Ζωγραφίστε τις καταβόθρες, σκιτσάρετε και φωτογραφίστε.

∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÔÏ‡ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙË˜ Ê‡ÛË˜. ∂›Ó·È Ë ÚÔ‹
ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙËÓ ÍËÚ¿ ÌÂ ÌÔÚÊ‹ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ Î·Ù¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ·
¤ÁÎ·Ù· ÙË˜ ÁË˜. ∆Ô ÓÂÚfi Î˘Ï¿ÂÈ ÌÂ Ù¤ÙÔÈ· Ù·¯‡ÙËÙ· ÒÛÙÂ ¤Ó·˜ ÕÁÁÏÔ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÂÁÎ·Ù¤ÛÙËÛÂ
¤Ó· Ì‡ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÂÛË ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ Î·È Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ªfiÓÔ ÚfiÛÊ·Ù· ¤¯ÂÈ ¤ÏıÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfi-
ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÛÂ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ∂ÁÁÏ¤˙ˆÓ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È
˘Ôı¤ÛÂˆÓ.
Davy, J. (1842) Notes and observations on the Ionian Islands and Malta. London: Smith & Elder



3
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4 Σκέψου έργα που θα µπορούσαν να γίνουν στην περιοχή που είναι οι καταβόθρες, ώστε
το γεωλογικό φαινόµενο να συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη του τόπου. Συζητήστε σε
οµάδες και στην ολοµέλεια και διαµορφώστε ένα σύντοµο κείµενο µε τις απόψεις σας.
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5. Το νερό της θάλασσας που «χάνεται» στις Καταβόθρες του Αργοστολίου, µπορείτε να το
«ξανασυναντήσετε» στο σπήλαιο της Μελισσάνης, στη λίµνη του Καραβόµυλου και στις ακτές
της Σάµης, στην περιοχή Καραβόµυλος. Συνεχίστε τη διαδροµή σας στην περιοχή Καρα-
βόµυλος για να δείτε το νερό να εµφανίζεται πάλι από την ξηρά προς τη θάλασσα. 

6. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σχεδιάζει να οργανώσει µια διαφηµιστική εκστρατεία για την
Κεφαλονιά προκειµένου να προσελκύσει επισκέπτες. Ένα από τα αξιοθέατα είναι οι κατα-
βόθρες. ∆ιαµόρφωσε ένα σύντοµο πρωτότυπο κείµενο για το σκοπό αυτό. 

3



1

Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας

Το λιµνοσπήλαιο της Μελισσάνης

Πληροφορίες
Το βαραθρώδες λιµνοσπήλαιο της Μελισσάνης βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα της
Κεφαλονιάς, κοντά στο χωριό Καραβόµυλος, σε απόσταση 2 χλµ. περίπου από τη Σάµη.
Το σπήλαιο, γνωστό από πολύ παλιά στους κατοίκους της περιοχής, εξερευνήθηκε το 1951
από το σπηλαιολόγο Ιωάννη Πετρόχειλο. Η φυσική είσοδος του σπηλαίου είναι κατακόρυ-
φη, διαστάσεων 40 Χ 50 µ. ∆ηµιουργήθηκε από την πτώση ενός τµήµατος της οροφής, το
οποίο σχηµάτισε ένα µικρό νησάκι µέσα στη λίµνη. Σήµερα µία τεχνητή είσοδος µε σκα-
λοπάτια και ένας µακρύς υπόγειος διάδροµος επιτρέπουν την επίσκεψη στο σπήλαιο. Η
λίµνη βρίσκεται περίπου 20 µ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και το βάθος των
νερών της κυµαίνεται από 10 µ. έως 30 µ. Το µεγαλύτερο µήκος του σπηλαίου είναι 163
µ. και το πλάτος του είναι περίπου 25 µ.  Το νερό της λίµνης είναι ένα µίγµα πόσιµου
και θαλασσινού νερού σε αναλογία 5:1. Όταν η εξωτερική θερµοκρασία είναι 23οC, η
θερµοκρασία του νερού της λίµνης είναι 14oC. Στο νερό ο επισκέπτης µπορεί να δει
κάποια είδη χελιού και κέφαλου, τα οποία περνάνε από υπόγεια θαλάσσια κανάλια. Στα-
λακτίτες µε περίεργα σχήµατα στολίζουν το µεγαλύτερο τµήµα του σπηλαίου. Οι νυχτερί-
δες και τα αγριοπερίστερα έχουν φτιάξει φωλιές στις κοιλότητες της οροφής. Οι ακτίνες
του ήλιου φωτίζουν τα τοιχώµατα του σπηλαίου και χαρίζουν απίστευτους χρωµατισµούς
του πράσινου και του γαλάζιου στα νερά της λίµνης. Μικρές βαρκούλες περιµένουν για
να ξεναγήσουν τους επισκέπτες στη λίµνη. Οι βαρκάρηδες διηγούνται ιστορίες και δίνουν
χρήσιµες πληροφορίες  στους επισκέπτες για το σπήλαιο.

4
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Σηµείο που βρέθηκε
αρχαίο λυχνάρι
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4¶¶··ÚÚ··‰‰fifiÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ  ÛÛ‹‹ÏÏ··ÈÈÔÔ
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÛË, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ÓÂÚfi Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÛÂ ÌÂ ÙËÓ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÂ ¤Ó· ˘fiÁÂÈÔ ¤Ú·ÛÌ·. ∆· ¯ÚfiÓÈ· ÂÎÂ›Ó· ˙Ô‡Û·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ÛÌ‹ÓË ¿ÁÚÈˆÓ  ÌÂÏÈÛ-
ÛÒÓ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÂ˜ ÎÂÚ‹ıÚÂ˜, ÛÙÔ Û¯‹Ì· ÛÙ·Ï·ÎÙÈÙÒÓ, ¤ÛÙ·˙·Ó Ì¤ÏÈ. ŒÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ·
ÙÔ˘ ÛËÏ·›Ô˘ «ªÂÏÈÛÛ¿ÓË». ªÂÙ¿ ·fi ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÚˆÁÌ¤˜ ÛÙ· ÂÙÚÒÌ·Ù·, ÌÂ ·ÔÙ¤-
ÏÂÛÌ· ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ Ó· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ Î·È Ó· ¯·ıÂ› ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ˘‹Ú¯Â.  

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ¿ÏÏË ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ‹ÚÂ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ¡‡ÌÊË ªÂÏÈÛ¿ÓÓË, Ë ÔÔ›· ·˘ÙÔ-
ÎÙfiÓËÛÂ Ì¤Û· ÛÂ ·˘Ùfi, ‰ÈfiÙÈ Ô ıÂfi˜ ¶¿Ó·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎÂ ÛÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘ ÙÔ˘ Â›¯Â. ŒÙÛÈ «ÂÍË-
ÁÔ‡ÓÙ·È» Ù· ‰ÂÏÊ›ÓÈ· ÌÂ Ù· ÔÔ›· ¤ÛÙÂÏÓÂ ÌËÓ‡Ì·Ù· ÛÙÔÓ ·Á·ËÌ¤ÓÔ ÙË˜ Î·È Ù· ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó
ÂÙÚÒÛÂÈ ÛÙ· ÙÔÈ¯ÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÛËÏ·›Ô˘.

1 Σηµειώστε στο χάρτη της Κεφαλονιάς τη θέση που βρίσκεται το σπήλαιο και οργανώστε
µια επίσκεψη σε αυτό. Πριν αρχίσετε να κατεβαίνετε, παρατηρήστε τη γύρω περιοχή (βλά-
στηση, καθαριότητα, κτίσµατα κ.ά.). Κρατήστε σηµειώσεις και τραβήξτε φωτογραφίες.

2 Σηµείωσε στο χάρτη του σπηλαίου τη διαδροµή που ακολούθησε ο βαρκάρης. 

✔ Ρώτησε το βαρκάρη και γράψε στο σηµειωµατάριό σου:

• Τον αριθµό των επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.

• Από πού «έρχεται» το νερό στο σπήλαιο;

• Τι ψάρια υπάρχουν και γιατί; 

• Τα ονόµατα των σταλακτιτών.

✔ Καθώς είσαι στη βάρκα:

• ∆οκίµασε το νερό της λίµνης.

• Παρατήρησε τα φυτά. Ποια απο αυτά γνωρίζεις;  

• Παρατήρησε τη φυσική είσοδο του σπηλαίου. Πώς νοµίζεις ότι δηµιουργήθηκε;

• Παρατήρησε τις κοιλότητες της οροφής και των τοιχωµάτων που φωλιάζουν νυχτερί-
δες και αγριοπερίστερα. Φωτογράφισε ό,τι σε εντυπωσιάζει. 
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3 Από πού µπορεί να προήλθε το όνοµα «Μελισσάνη;». Σκεφτείτε απαντήσεις χρησιµοποι-
ώντας τις γνώσεις σας ή τη φαντασία σας! Ρωτήστε το βαρκάρη και γράψτε µία ακόµη
γνώµη!

4 Το νερό που «χάνεται» στις καταβόθρες του Αργοστολίου µετά από µια µεγάλη και άγνωστη
υπόγεια διαδροµή φτάνει στη λίµνη της Μελισσάνης. Γράψε µια φανταστική ιστορία ή ένα
παραµύθι που να αναφέρεται σε αυτή την παράξενη υπόγεια διαδροµή.

5 Συζητήστε δράσεις που θα µπορούσαν να αναλάβουν οι τοπικοί φορείς προκειµένου το σπή-
λαιο της Μελισσάνης να συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
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∞∞ÚÚ¯̄··ÈÈÔÔÏÏÔÔÁÁÈÈÎÎ¿¿  ÂÂ˘̆ÚÚ‹‹ÌÌ··ÙÙ··  ÛÛÙÙÔÔ  ÛÛ‹‹ÏÏ··ÈÈÔÔ  ÙÙËË˜̃  ªªÂÂÏÏÈÈÛÛÛÛ¿¿ÓÓËË˜̃
™ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ÙË˜ ªÂÏÈÛÛ¿ÓË˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÍÈfiÏÔÁ· Â˘Ú‹Ì·Ù·: ¤Ó· ‹ÏÈÓÔ ÂÈ‰ÒÏÈÔ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ¶¿Ó·, ¤Ó·˜
‹ÏÈÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÌÂ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÂ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ¶¿Ó· Î·È ÂÓÓ¤· Á˘Ó·ÈÎÂ›ˆÓ ÌÔÚÊÒÓ (¡‡ÌÊÂ˜)
Ô˘ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘, ¤Ó· ‹ÏÈÓÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÈÓ¿ÎÈÔ ÌÂ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÂ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ¶¿Ó·
Î·È ÙÚÈÒÓ ¡˘ÌÊÒÓ, ‹ÏÈÓ· Ï˘¯Ó¿ÚÈ· Î.¿.  ∞˘Ù¿ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ‹Ù·Ó ÙfiÔ˜
Ï·ÙÚÂ›·˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ¶¿Ó·.   

✔ Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε το Μουσείο του Αργοστολίου, να παρατηρήσετε  και να
περιγράψετε τα αρχαιολογικά ευρήµατα που βρέθηκαν στο σπήλαιο της Μελισσάνης.
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°°ÓÓˆ̂ÚÚ››˙̇ÂÂÙÙÂÂ  fifiÙÙÈÈ……..
√ ıÂfi˜ ¶¿Ó·˜ ‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹. ŸÙ·Ó ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ fiÌˆ˜, Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, Ë Ó‡ÌÊË ¢Ú˘fiË, ÌfiÏÈ˜ Â›‰Â
ˆ˜ ÙÔ ·È‰› ÙË˜ Â›¯Â ÙÚ·Á›ÛÈ· fi‰È·, Î¤Ú·Ù· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ¿Û¯ËÌË ÌÔÚÊ‹, ÊÔ‚‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ÂÁÎ·-
Ù¤ÏÂÈ„Â ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜. √ ∂ÚÌ‹˜ ÂÚÈÌ¿˙Â„Â ÙfiÙÂ ÙÔ ·È‰›, ÙÔ Ù‡ÏÈÍÂ Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó· ‰¤ÚÌ· Ï·ÁÔ‡ Î·È ÙÔ
·Ó¤‚·ÛÂ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ, ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ¢›·. ∂ÎÂ›, fiÏÔÈ ÔÈ ıÂÔ› ÁÂÏ¿Û·ÓÂ ÔÏ‡ ÌÂ ÙÔ ·ÛÙÂ›Ô ÚfiÛˆfi
ÙÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ Ù· Ë‰‹Ì·Ù· Ô˘ ¤Î·ÓÂ ÌÂ Ù· ÙÚ·Á›ÛÈ· Ô‰·Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘. √ ıÂfi˜ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ·
ÔÏ‡ ÙÔÓ Û˘Ì¿ıËÛÂ Î·È ÙÔÓ ÔÓfiÌ·ÛÂ «¶¿Ó·, ıÂfi ÙˆÓ ‚ÔÛÎÒÓ».

™ÙÔÓ ¶¿Ó· ¿ÚÂÛÂ ÔÏ‡ Ë ÌÔ˘ÛÈÎ‹, Û˘¯Ó¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ¯fiÚÂ˘Â Î·È Ë‰Ô‡ÛÂ. ∆ÚÈÁ˘ÚÓÔ‡ÛÂ ÛÙ· ‰¿ÛË Î·È ÛÙÈ˜
ÎÔÚ˘Ê¤˜ ¿ÓÙ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, ÌÂ ÙÔ ÈÛÙfi ÙÔ˘ ÛÎ˘Ï›, ¤ÙÚˆÁÂ Ì¤ÏÈ Î·È ‰ÚÔÛÈ˙fiÙ·ÓÂ ÛÙÈ˜ ËÁ¤˜. ™˘¯Ó¿
Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ ÙÔ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÔ‰Â›Â˜ ÙÔ˘ Î·È Î˘ÓËÁÔ‡ÛÂ ÙÈ˜ fiÌÔÚÊÂ˜ Ó‡ÌÊÂ˜ ÌÂ Á¤ÏÈ·
Î·È ¯·Ú¤˜. ∫¿ÔÙÂ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Á¿ËÛÂ ÌÈ· Ó‡ÌÊË, ÙË ™‡ÚÈÁÁ· Î·È ‹ıÂÏÂ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÚÂ˘ÙÂ›. ∞˘Ù‹ fiÌˆ˜
‰ÂÓ ÙÔÓ ‹ıÂÏÂ ÎÈ ¤ÙÚÂÍÂ ÛÙÔ §¿‰ˆÓ· ÔÙ·Ìfi ÁÈ· Ó· ÎÚ˘ÊÙÂ›. √ ¶¿Ó·˜ ÙËÓ ÚfiÊÙ·ÛÂ, ·ÏÏ¿ ÌfiÏÈ˜
¿ÏˆÛÂ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙËÓ È¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËÎÂ ÛÂ Î·Ï·ÌÈ¿. §˘ËÌ¤ÓÔ˜ ÙfiÙÂ Ô ıÂfi˜,
¤ÎÔ„Â ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·Ï¿ÌÈ Î·È ÌÂ ·˘Ùfi Û·Ó ÊÏÔÁ¤Ú· ¤·È˙Â ¿ÓÙ· ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Î·È ÍÂ¯ÓÔ‡-
ÛÂ ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÙÔ ¯ÔÚfi. ŒÙÛÈ Ô ¶¿Ó·˜ Ï¤ÓÂ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¤ÊÙÈ·-
ÍÂ ÓÂ˘ÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÁÈ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÎÂ›ÓÔ Â›‰Ô˜ ÊÏÔÁ¤Ú·˜ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÓÔÌ¿-
˙ÂÙ·È «™‡ÚÈÁÁ·». 
Πηγή: Στρατή, Ε. (χ.χ.) Παιδική Μυθολογία. Θεοί και ήρωες της Αρχαίας Ελλάδας. Αθήνα: Χρυσή Βίβλος
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5Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο εργασίας

Το σπήλαιο της ∆ρογκαράτης

Πληροφορίες
Το βαραθρώδες σπήλαιο της ∆ρογκαράτης βρίσκεται 3 χλµ. νοτιοδυτικά της Σάµης. Το
κυρίως σπήλαιο αποτελείται από ένα πολύ µεγάλο θάλαµο µήκους 100 µ. περίπου, χωρι-
σµένο σε δύο τµήµατα από ογκόλιθους που αποσπάστηκαν από την οροφή και σχηµάτισαν
έναν εξώστη. Ένας τεχνητά διαµορφωµένος κυκλικός διάδροµος επιτρέπει την περιήγηση
στο σπήλαιο. Το σπήλαιο, εκτός από τον εξαίρετο διάκοσµο από πολύχρωµους σταλακτίτες
και σταλαγµίτες, διαθέτει και µια επίπεδη ηµικυκλική αίθουσα διαστάσεων 65Χ45µ. και
ύψους 20 µ. περίπου, θαυµάσιας ακουστικής. Ονοµάζεται "Σάλα της Αποθέωσης" και έχει
διευθετηθεί κατά τρόπο τέτοιο που επιτρέπει τη διοργάνωση µουσικών και θεατρικών εκδη-
λώσεων για 500 ακροατές. Ο εξώστης, ύψωµα περιφραγµένο µε ψηλούς σταλαγµίτες διευ-
θετήθηκε για να φιλοξενεί επίσηµα πρόσωπα και ονοµάστηκε "Βασιλικός Εξώστης". Οι µου-
σικοί είναι εγκαταστηµένοι σε ένα ευρύχωρο κοίλωµα του τοίχου, σε ψηλότερο επίπεδο,
ανάµεσα σε σταλαγµίτες. Ο εναλλασσόµενος αυτόµατα έγχρωµος φωτισµός συντελεί ώστε
οι ακροατές να ζουν µερικές ώρες ανάµεσα στο όνειρο και στη φαντασία.

«Βασιλικός εξώστης»
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1. Οργανώστε µια επίσκεψη στο σπήλαιο της ∆ρογκαράτης. Σηµείωσε στο χάρτη της Κεφα-
λονιάς τη διαδροµή που ακολούθησε το λεωφορείο από τον τόπο που ξεκίνησες µέχρι το
σπήλαιο της ∆ρογκαράτης. Σηµείωσε τη θέση του σπηλαίου στο χάρτη της Κεφαλονιάς. 

2. Σύµφωνα µε ένα µύθο το σπήλαιο της ∆ρογκαράτης πήρε το όνοµά του από ένα δράκο
(drago) που ζούσε πριν χιλιάδες χρόνια εκεί µέσα. Χρησιµοποίησε αυτήν την πληροφο-
ρία και τη φαντασία σου και δώσε µια άλλη ερµηνεία του ονόµατος «∆ρογκαράτη» µέσα
από ένα δικό σου µύθο.

3. Παρατηρήστε µε την οµάδα σας το χώρο που βρίσκεται το σπήλαιο. Γράψτε τρία πράγ-
µατα στον περιβάλλοντα χώρο και σας αρέσουν και άλλα τρία τα οποία σας κάνουν
άσχηµη εντύπωση. Τραβήξτε φωτογραφίες. Ανακοινώστε και δικαιολογήστε τις απόψεις
σας στους συµµαθητές σας. Συζητήστε πώς τα αρνητικά στοιχεία που εντοπίσατε θα µπο-
ρούσαν να µην υπάρχουν. Κρατήστε σηµειώσεις. 

4. Κατεβαίνοντας στο σπήλαιο, παρατηρήστε µε προσοχή τη βλάστηση. Γράψε τρία φυτά που
γνωρίζεις.
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5. Παρατήρησε το διάκοσµο του σπηλαίου (σταλακτίτες, σταλαγµίτες) και γράψε τις παρα-
τηρήσεις σου.

✔ Συζητήστε στην οµάδα σας γιατί κάποιοι σταλακτίτες είναι «κοµµένοι». Ρωτήστε τους
φύλακες, συζητήστε µε την οµάδα σας και γράψτε την άποψη που διαµορφώσατε. 

5
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6. Περιηγηθείτε στο σπήλαιο και προσπαθήστε να εντοπίσετε νυχτερίδες και άλλους ζωικούς
οργανισµούς. Σκιτσάρετε και ζωγραφίστε.

7. Χωριστείτε σε 3 οµάδες. Παίξτε ένα θεατρικό έργο στο κοίλωµα ανάµεσα στους στα-
λακτίτες. Οι «επίσηµοι» να καθίσουν στο Βασιλικό Εξώστη. Οι «θεατές» στη Σάλα της
Αποθέωσης. Οι «ηθοποιοί» να παίξουν το θεατρικό έργο στον ειδικά διαµορφωµένο
χώρο. Κάθε οµάδα να συζητήσει και να γράψει την εµπειρία της από αυτή την µοναδι-
κή, ως προς τον τόπο, θεατρική παράσταση. 

8. Κάνετε ησυχία! Κλείστε τα µάτια και ακούστε τους ήχους του σπηλαίου!
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59. Ποιες νοµίζετε ότι είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο σπήλαιο από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες; Τι θα µπορούσε να γίνει; Προτείνετε τρόπους για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων. Σχεδιάστε ανάλογη περιβαλλοντική δράση και συµµετέχετε σε αυτήν.

Ανθρώπινες Περιβαλλοντικές Τρόποι
δραστηριότητες επιπτώσεις Αντιµετώπισης

10. Συζητήστε µε την οµάδα σας δράσεις που θα µπορούσαν να αναλάβουν οι τοπικοί
φορείς προκειµένου το σπήλαιο της ∆ρογκαράτης να συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη
της περιοχής.
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας

Αναξιοποίητα σπήλαια της Σάµης...

Πληροφορίες
Στην περιοχή της Σάµης, εκτός των αξιοποιηµένων σπηλαίων της Μελισσάνης και της ∆ρο-
γκαράτης, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ακόµα σπήλαια, που παραµένουν µέχρι στιγ-
µής αναξιοποίητα. Ο σπηλαιολογικός πλούτος της περιοχής είναι τόσο µεγάλος, ώστε στην
περιοχή έχει προταθεί η δηµιουργία σπηλαιολογικού πάρκου. 

Μεταξύ αυτών των σπηλαίων είναι: 

• Σπήλαιο Φυτίδι: Βρίσκεται σε απόσταση 3 χλµ. δυτικά της Σάµης, κοντά στα Βλαχάτα.
Πρόκειται για σπήλαιο µε προϊστορικό ενδιαφέρον, διαστάσεων 30Χ25µ. Η είσοδος του
σπηλαίου λόγω προσχώσεων από φερτά υλικά έχει διαστάσεις 2Χ0,80µ. Τα φερτά υλικά
έχουν καλύψει την επιφάνεια του εσωτερικού του σπηλαίου σκεπάζοντας έτσι τα προϊ-
στορικά αντικείµενα. Στο εσωτερικό του σπηλαίου βρέθηκαν λεπίδες πυριτόλιθου και
όστρακα χειροποίητων αγγείων.

• Σπήλαιο Άγιοι Θεόδωροι: Είναι βαραθροσπήλαιο. Μετά από µια κατακόρυφη κατάβαση
20 µ. υπάρχει µία λίµνη, η οποία είναι ορατή από την είσοδο. Το νερό στην επιφάνεια
είναι γλυκό και κρύο, ενώ πιο βαθιά γίνεται αλµυρό και ζεστό. Στο σπήλαιο υπάρχουν
σταλακτίτες λευκού χρώµατος.

• Σπήλαιο Αγία Ελεούσα: Βρίσκεται σε απόσταση 200 µ. περίπου από το βαραθροσπήλαιο
των Αγίων Θεοδώρων. Τα µέχρι σήµερα στοιχεία της υποβρύχιας και της χερσαίας
έρευνας του σπηλαίου δείχνουν ότι πρόκειται για µια οριζόντια καταβύθιση ύψους 51-
70 µ. που οδηγεί σε µικρή λίµνη. Στα τοιχώµατα υπάρχουν σταλακτίτες και σταλαγµί-
τες. Το δάπεδο καλύπτεται από ένα παχύ στρώµα λάσπης. Το νερό είναι υφάλµυρο.
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• Σπήλαιο Αγκαλάκι: Βρίσκεται στην περιοχή Πουλάτα. Το άνοιγµα του σπηλαίου έχει διά-
µετρο περίπου 20 µ. και περιβάλλεται από χαµηλό πετρότοιχο που κατασκευάστηκε πρό-
σφατα. Υπάρχει λίµνη και διάκοσµος από σταλακτίτες και σταλαγµίτες.

•Ζερβάτη: Βρίσκεται µέσα στο χωριό Καραβόµυλος, κυριολεκτικά ανάµεσα στα σπίτια, σε
ένα περιφραγµένο µικρό δασάκι. Το βάραθρο έχει µήκος 75 µ., πλάτος 30 µ. και το
µεγαλύτερο βάθος του είναι 18 µ. Μετά από µία µικρή κατάβαση µε σχοινιά, αποκα-
λύπτονται δύο πανέµορφα λιµνοσπήλαια, µικρά από πλευράς χώρου, αλλά   ασφαλέ-
στατα και γεµάτα σταλαγµιτικό και σταλακτιτικό υλικό. Στο νερό υπάρχουν χέλια.

• Χοιριδόνι-Σωτήρα: Το βαραθροσπήλαιο Χοιριδόνι βρίσκεται σε µια περιοχή µε πυκνή
βλάστηση και συνδέεται µε τη Σωτήρα µε ένα σιφόνι µήκους 190 µ. Έχει  µήκος 100 µ.
βάθος 40 µ. και ένα κατηφορικό δάπεδο που καταλήγει σε µια γαλαρία µε νερό. Η
πρόσβαση γίνεται µόνο µε κατάλληλο σπηλαιολογικό εξοπλισµό και είναι πολύ επικίν-
δυνη λόγω της σαθρότητας των πετρωµάτων. Το σπήλαιο είναι γεµάτο µε σταλακτίτες
πολύ µεγάλου µήκους, άλλοι  σαν βελόνες, άλλοι σαν σπαθιά, απίστευτα σχήµατα και
µεγέθη. Επίσης έχει χέλια. Σπηλαιολόγοι παρατήρησαν σωρούς από κόκαλα καθώς και
ένα κρανίο κάποιου ζώου, χωρίς όµως να προσδιορίσουν την ηλικία τους.

1. Παρατηρήστε στο σκαρίφηµα του χάρτη τις θέσεις που βρίσκονται ορισµένα από τα ανα-
ξιοποίητα σπήλαια της Σάµης. Μελετήστε τις πληροφορίες και οργανώστε µε τη βοήθεια
των ντόπιων κατοίκων, µια «εξόρµηση» για την αναζήτηση των σπηλαίων. Όµως προσο-
χή! Τα σπήλαια δεν είναι επισκέψιµα. 

✔ Φωτογραφίστε, ζωγραφίστε, σκιτσάρετε τις εισόδους των σπηλαίων και τη γύρω περιο-
χή, όπου αυτό είναι δυνατό.

✔ Εάν τα σπήλαια της Σάµης «µιλούσαν», τι θα είχαν να πουν στους κατοίκους της περιοχής;
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2. Τι είναι «σπηλαιολογικό πάρκο»; ∆ιατυπώστε γρήγορα µε κατάλληλες λέξεις ή µικρές
εκφράσεις τις σκέψεις σας. Ένας µαθητής να γράφει όλες τις ιδέες που ακούγονται.
Συζητήστε τις ιδέες και διαµορφώστε, αξιοποιώντας εκείνες που θεωρείτε κατάλληλες,
έναν ορισµό για το σπηλαιολογικό πάρκο.

3. Χωριστείτε σε δύο οµάδες: Η µία οµάδα να διατυπώσει επιχειρήµατα υπέρ και η άλλη
κατά της δηµιουργίας του σπηλαιολογικού πάρκου, στην περιοχή της Σάµης.

ÀÀ¤¤ÚÚ ∫∫··ÙÙ¿¿

4. Συζητήστε τα υπέρ και τα κατά της δηµιουργίας του σπηλαιολογικού πάρκου. ∆ιαµορφώ-
στε τις προτάσεις σας σε σύντοµο κείµενο και γνωστοποιήστε το κείµενό σας στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση ή σε φορείς που έχουν σχέση µε την επιστηµονική έρευνα και διαχεί-
ριση των σπηλαίων. 
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας

Παρουσιάζω τα σπήλαια της Κεφαλονιάς στο σχολείο µου 

1. Γράψε ένα κείµενο 100-120 λέξεων µε θέµα: «Τα σπήλαια της Κεφαλονιάς». Στο κείµε-
νό σου να αναπτύξεις τις δικές σου απόψεις για τα κεφαλονίτικα σπήλαια όπως εσύ τα
γνώρισες. ∆ιάβασε το κείµενο που διαµόρφωσες στην τάξη.

2. Χωριστείτε σε οµάδες. Κάθε οµάδα να διαµορφώσει ένα µικρό φυλλάδιο για τα σπή-
λαια της Κεφαλονιάς. 

✔ Για τη διαµόρφωση του φυλλαδίου χρησιµοποιήστε κείµενα της δραστηριότητας 1 που
θεωρείτε κατάλληλα. 

✔ Εµπλουτίστε το υλικό µε φωτογραφίες, σκίτσα κ.ά.

✔ Φτιάξτε ένα πρωτότυπο εξώφυλλο και επιλέξτε έναν κατάλληλο τίτλο.
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73. Ενηµερώστε το Σύλλογο ∆ιδασκόντων και τους µαθητές του Σχολείου σας για τα σπή-
λαια της Κεφαλονιάς. Γράψε στο σηµειωµατάριό σου τα κύρια σηµεία της ενηµέρωσης.

4. Οργανώστε µια ηµερίδα για την ενηµέρωση του Συλλόγου Γονέων και γενικότερα της
τοπικής κοινωνίας, για την εκπαιδευτική σας επίσκεψη στα σπήλαια της Κεφαλονιάς. 
Μοιράστε φωτοαντίγραφα των φυλλαδίων που διαµορφώσατε στη δραστηριότητα 2.

5. Σκεφτείτε στην οµάδα σας άλλους πρωτότυπους τρόπους για την ενηµέρωση των µαθη-
τών του σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε τα σπή-
λαια της Κεφαλονιάς. 

✔ Συζητήστε στην τάξη και επιλέξτε δύο τουλάχιστον πρωτότυπους τρόπους ενηµέρωσης.
Είστε διατεθειµένοι να τους εφαρµόσετε; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Φύλλο Εργασίας

Μελετώ τα σπήλαια της περιοχής µου

1. Υπάρχουν σπήλαια στην περιοχή σας;

✔ Συζητήστε µεταξύ σας και καταγράψτε τα σπήλαια που γνωρίζετε. 

✔ Ρωτήστε τους κατοίκους να σας πουν πληροφορίες για τα σπήλαια της περιοχής σας.

✔ Αναζητήστε πληροφορίες για τα σπήλαια της περιοχής σας από τουριστικούς οδηγούς
και άλλα βιβλία.

✔ Αναζητήστε επιπλέον πληροφορίες για τα σπήλαια της περιοχής σας από σπηλαιολο-
γικούς συλλόγους και άλλους φορείς.

2. Χωρίστε τα σπήλαια της περιοχής σας σε δύο κατηγορίες: Σπήλαια µε πρόσβαση (αξιο-
ποιηµένα) και σπήλαια χωρίς πρόσβαση (αναξιοποίητα). Σηµειώστε τις θέσεις των σπη-
λαίων σε ένα χάρτη της περιοχής σας.
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3. Σχεδιάστε ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε θέµα: «Τα σπήλαια της περιο-
χής µου». Στο σχεδιασµό του προγράµµατος θα πρέπει να απαντήσετε και να συµφω-
νήσετε στα εξής: 

✔ Στόχοι του προγράµµατος

✔ Υλικά που θα χρειαστείτε

✔ Τρόπος εργασίας

✔ Πηγές πληροφόρησης

✔ Πιθανοί συνεργάτες

✔ ∆ιάρκεια του προγράµµατος

✔ Κόστος

✔ Τελικό προϊόν

✔ Παρουσίαση των εργασιών

4. Συζητήστε στην οµάδα σας κατά πόσο είστε διατεθειµένοι να υλοποιήσετε αυτό το πρό-
γραµµα. ∆ικαιολογήστε την απόφασή σας στην τάξη. Γράψε στο σηµειωµατάριό σου την
απόφαση της τάξης.


