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«ΕΡΓΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» 



ΣΚΟΠΟΙ 
 
 Να γνωρίσουν οι μαθητές μας το φυσικό περιβάλλον 

και να διαπιστώσουν τις μεταβολές και αλλοιώσεις 
που έχει υποστεί από τον χρόνο και την ανθρώπινη 
παρέμβαση. 

 Να συνειδητοποιήσουν την αξία του νερού στη ζωή 
μας και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα διαχείρισης 
και ρύπανσης ώστε να αναπτύξουν οικολογική 
συνείδηση. 

 Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο που διαδραματίζουν 
τα γεφύρια στην τοπική κοινωνία και εθνική ιστορία 
και να κατανοήσουν τη σημασία της διατήρησης και 
διάσωσής τους.  
 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Να πλουτίσουν τις εμπειρίες τους  
 Να εισαχθούν στη γνώση και να ενεργοποιηθούν στην 

έρευνα 
 Να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα και αίσθημα 

προσωπικής και συλλογικής ευθύνης 
 Να καλλιεργήσουν την κριτική και δημιουργική τους 

σκέψη και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες 

 
 



ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Η συνειδητοποίηση πως τα γεφύρια αποτελούν 
σημαντικά κομμάτια της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. 

 Η σύνδεση νερού και γεφυριών με τη μυθολογία, τη 
λογοτεχνία και το δημοτικό τραγούδι.  

 Η γνωριμία με πετρογέφυρα, η κατανόηση της ανάγκης 
κατασκευής τους   και του τρόπου κατασκευής τους,  η 
χρησιμότητά τους. Η γνωριμία με γεφύρια που 
δημιούργηθηκαν αποκλειστικά για τη μεταφορά νερού 
αλλά και με τα τραινογέφυρα της περιοχής 
 
 
 



 Η γνωριμία με ποταμούς της Ελλάδας, εστιάζοντας 
περισσότερο στο νομό Φθιώτιδας 

 Η ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο φθάνει το 
νερό στο σπίτι μας (πηγές, υδραγωγείο, κλπ.) 

 Χρήσεις νερού (νερόμυλοι, ιαματικά νερά) 
 
 

 



Τα παιδιά αφού χωρίστηκαν σε ομάδες έφεραν 
πληροφορίες για: 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 



ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ  
 



ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΎΡΡΑΣ 
 



ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ 
 



ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΣΩΠΟ ΩΣ ΘΕΟ, ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ. 
 





ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΠΕΡΧΕΙ0,ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ,ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ.  



ΤΗ ΜΑΧΗ ΠΟΥ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ 
ΠΟΤΑΜΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΤΟ 995 Μ.Χ.   
 



ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 



ΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ 
ΤΟΥ  (ΠΤΕΛΕΑΣ). 
 
 
 



ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΔΥΡΡΑΣ (ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ) , ΤΗ 
ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ. 



ΤΙΣ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ. 
 



ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ  
 

 
 
 

 





ΤΟ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΟ ΤΟΥ ΞΗΡΙΑ 



ΤΙΣ ΒΡΥΣΕΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 
 



ΤΑ 34 ΤΡΑΙΝΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ  



 Διαβάσαμε μύθους και ζωγραφίσαμε 
 Φτιάξαμε ακροστιχίδες και οικολογικό λεξικό 
 Γίναμε …ποιητές 
 Γίναμε …ένα σινάφι από μαστόρους και 

αναπαραστήσαμε ρόλους 
 
 

 Δημιουργήσαμε κρυπτόλεξα  
 Μιλήσαμε τα κουδαρίτικα,τη γλώσσα των 

μαστόρων των γεφυριών  
 Διαβάσαμε ιστορίες, ήθη έθιμα, δημοτικά 

τραγούδια και ποιήματα  
 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

















Παρουσίαση από τον υπεύθυνο σχολικών 
δραστηριοτήτων κ. Γ. Σταυρόπουλο των 
πέτρινων γεφυριών και τρενογέφυρων της 
Φθιώτιδας. 





 Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Λαμία 
 Καρπενήσι 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 



 Επισκεφτήκαμε το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη 
Λαμία 

 



 
  Πραγματοποιήσαμε διήμερη εκδρομή στο Κ.Π.Ε. 

Καρπενησίου, όπου:  
 
 Επισκεφτήκαμε το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στο 

παραδοσιακό χωριό Κορυσχάδες. 
 Στο ιστορικό Κεφαλόβρυσο θυμηθήκαμε τη μάχη 

του Καρπενησίου και περπατήσαμε παράλληλα με 
το ποτάμι Καρπενησιώτης θαυμάζοντας τα καθαρά 
νερά και την πλούσια παρόχθια βλάστησή του. 

 Διαβήκαμε το γεφύρι του Ξερόλυκου, στην περιοχή 
Καμάρες. 
 
 



 Από την καινούργια τσιμεντένια γέφυρα στο 
δρόμο Καρπενησίου – Προυσού αγναντέψαμε το 
πέτρινο γεφύρι του Μπαλτά στον Τρικεριώτη 
ποταμό, που είναι γνωστό και σα «γεφύρι στα 
Διπόταμα»,   

 Επισκεφτήκαμε το μονοπάτι των καταρρακτών 
στον Τόρνο Ευρυτανίας. Κατηφορίζοντας στη 
ρεματιά με τις πολλές πηγές, τους καταρράκτες 
και τα γεφύρια, φθάσαμε  στο Λαογραφικό 
Μουσείο. Περνώντας δυο ξυλογέφυρες 
ανακαλύψαμε τον ανασκευασμένο νερόμυλο του 
χωριού και θαυμάσαμε το παλιό πέτρινο γεφύρι 
που στέκεται όρθιο σε πείσμα του χρόνου. 

 Προσκυνήσαμε την Ιερή Μονή Προυσού. 
 













ΤΟ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΜΑΣ 
 

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝΟΤΟΞΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΓΕΦΥΡΙ  ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΧΡ. ΓΚΙΟΛΑ 
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