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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει  τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους 
μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης του 8ου  Δημοτικού Σχολείου Λαμίας στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  με τίτλο: 

 

«Το νερό, πηγή ζωής. Στους δρόμους της πέτρας και του νερού» 
 

 Σκοποί του προγράμματος ήταν 

να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες το πολύτιμο αυτό αγαθό της φύσης, να συνειδητοποιήσουν την αξία του 
νερού στη ζωή μας και να αντιληφθούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης 
μας σήμερα. 

να έρθουν σε επαφή με το σημερινό φυσικό περιβάλλον και να αναγνωρίσουν τις μεταβολές και αλλοιώσεις 
του από ανθρώπινες παρεμβάσεις στην πορεία του χρόνου  

να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ανάδειξης των πέτρινων γεφυριών, ως μοναδικά δείγματα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. 
     

 Κατά την επεξεργασία τα παιδιά εργάστηκαν διαθεματικά, προσεγγίζοντας όψεις του θέματος μέσα από το 
αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και πραγματοποιώντας δράσεις προκειμένου να συλλέξουν το 
απαιτούμενο πληροφοριακό υλικό. 

Χρησιμοποιήθηκε εκπαιδευτικό υλικό του ΕΘΔ Π.Ε. «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας», ΚΠΕ Μακρινίτσας. 

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπεύθυνο του ΚΠΕ Στυλίδας – Υπάτης κ. Κουτμάνη 
και τον κ. Συλεούνη μέλος του ΚΠΕ, με θέμα τον ποταμό, τους υδρόβιους οργανισμούς που συναντάμε στις 
ζώνες του ποταμού καθώς και τα διαφορετικά είδη χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στα διάφορα 
τμήματα του ποταμού. Έγινε αναφορά στο "δικό μας" ποταμό τον ¨διπετή" Σπερχειό,  την κοιλάδα του 
Σπερχειού και τον πολύ σημαντικό υγρότοπο των εκβολών του Σπερχειού  που είναι σήμερα μια περιοχή 
διεθνώς αναγνωρισμένη, στο πλαίσιο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης. 

Παρουσιάσθηκε εργασία μαθητών του σχολείου που είχε ως  θέμα τον εντοπισμό και την καταγραφή των 
πέτρινων γεφυριών της περιοχής μας  

Αφουγκραστήκαμε τον άωκνο ερευνητή και εμπνευσμένο λαογράφο δάσκαλο Νίκο Σωτηρόπουλο, να 
παρουσιάζει με το δικό του μοναδικό τρόπο στη νέα γενιά τις συνθήκες ζωής των παλιότερων ανθρώπων και 
ιστορίες στο  δρόμο της πέτρας και του νερού 

Αναγνώσθηκαν βιβλία από τη βαλίτσα του «Βιβλία σε Ρόδες»,  του   προγράμματος που πραγματοποιείται 
υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘΠΑ και φέρνει μικρές, κινητές, θεματικές και δανειστικές βιβλιοθήκες μέσα στις 
σχολικές τάξεις των δημόσιων δημοτικών σχολείων. 

Συμμετείχαμε στο πρόγραμμα «Υδάτινες Γέφυρες», το πρόγραμμα για την προώθηση μιας νέας κουλτούρας 
για το αστικό νερό με την εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε 10 πόλεις της χώρας  

Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε περιοχές ιδιαίτερης εκπαιδευτικής αξίας που είχαν 
συνάφεια με το πρόγραμμα.  
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  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θα πρέπει να 
επικεντρώνεται σε πρακτικά προβλήματα, να έχει τον απαραίτητο επιστημονικό χαρακτήρα, να συνεισφέρει 
στην κοινωνική ευημερία διακρίνοντας τους τρόπους και τις πρακτικές για να την πετύχει. Ως εκπαιδευτική 
διαδικασία θα πρέπει να οδηγεί στη διασαφήνιση εννοιών, την αναγνώριση αξιών, την ανάπτυξη αλλά και 
καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στάσεων που είναι απαραίτητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
και στη διαμόρφωση κώδικα συμπεριφοράς γύρω από τα προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του 
περιβάλλοντος σε ατομικό αλά και σε ομαδικό/κοινωνικό επίπεδο. 

 

 Η αναγκαιότητα της ύπαρξης του νερού και η σημασία του για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς 
διερευνήθηκε μέσα από το μάθημα της Γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Ιστορίας, των 
Θρησκευτικών, των Καλλιτεχνικών, της Πληροφορικής.  

Η ανάδειξη των πετρογέφυρων της πατρίδας μας και η ευαισθητοποίηση για τη διάσωσή τους 
αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας και διαλογικής συζήτησης. 
 

   

   
 

 Σκοποί του προγράμματος 

    να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες το πολύτιμο αυτό αγαθό της φύσης, να συνειδητοποιήσουν την αξία του 
νερού στη ζωή μας και να αντιληφθούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης 
μας σήμερα. 

να έρθουν σε επαφή με το σημερινό φυσικό περιβάλλον και να αναγνωρίσουν τις μεταβολές και αλλοιώσεις 
του από ανθρώπινες παρεμβάσεις στην πορεία του χρόνου  

να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ανάδειξης των πέτρινων γεφυριών, ως μοναδικά δείγματα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. 
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Παιδαγωγικοί  Στόχοι 
Οι μαθητές:  

 Να πλουτίσουν τις εμπειρίες τους. 

 Να διεγείρουν και να αναπτύξουν τις σωματικές και διανοητικές τους ικανότητες. 

 Να εισαχθούν στη γνώση. 

 Να καλλιεργήσουν την παρατηρητικότητα, τον στοχασμό και την ευαισθησία τους. 

 Να αφυπνιστεί η ηθική τους συνείδηση. 

 Να αναπτύξουν το αίσθημα προσωπικής και συλλογικής ευθύνης. 

 Να καλλιεργήσουν την κριτική τους και δημιουργική τους σκέψη και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες. 

 Να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αποδοχής. 

 

 

Ειδικοί Στόχοι 
Προκειμένου να γίνει εφικτή η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος τέθηκαν και επιμέρους ειδικοί 
στόχοι. Αυτοί ήταν: 

 Η κατανόηση του κύκλου του νερού στη φύση. 

 Η κατανόηση των καταστάσεων και των ιδιοτήτων του νερού. 

 Η συνειδητοποίηση της σημασίας του νερού για τον άνθρωπο και τη φύση γενικότερα. 

 Η  γνωριμία των ειδών και των χρήσεων του νερού. 

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

 Η διαπίστωση και ο εντοπισμός προβλημάτων που υπάρχουν σε σχέση με το νερό (λειψυδρία- μόλυνση- 
διαχείριση- κατανάλωση) και η αναζήτηση λύσεων. 

 Η σύνδεση του νερού και των με μυθολογία-θρησκεία. 

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

 Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η 
ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης. 

 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. 

 Η σύνδεση των γεφυριών με τη μυθολογία, τη λογοτεχνία, το δημοτικό τραγούδι 

 Η συνειδητοποίηση  του ρόλου που διαδραμάτισαν τα γεφύρια στην τοπική και εθνική ιστορία 

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

 Η ανάδειξη και η κατανόηση της σημασίας που έχει η διάσωση των ιστορικών πετρογέφυρων της 
Ελλάδας. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε:  

α) Με τη μέθοδο «Εφαρμογής Σχεδίου» ή Μέθοδο Project με βασικές αρχές τη διεπιστημονική θεώρηση, τη 
βιωματική προσέγγιση, την ομαδική εργασία, την ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου και την καλλιέργεια 
κριτικής σκέψης. Οι μαθητές/τριες οργανώθηκαν σε ευέλικτες ομάδες και επιδόθηκαν στη συλλογή 
πληροφοριών από βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, ενημερωτικά έντυπα, το διαδίκτυο, τη συζήτηση με γονείς και 
ειδικούς. Ανακοίνωναν, αντάλλασσαν και διασταύρωναν τις πληροφορίες τους. 

 β) Με εκπαιδευτικές επισκέψεις. Πριν από κάθε επίσκεψη προηγούνταν διάλογος και προβληματισμός, 
καταγραφή ερωτήσεων και συντασσόταν μία λίστα προετοιμασίας που περιελάμβανε το σκοπό της επίσκεψης, 
τις ερωτήσεις που έπρεπε να απαντηθούν. 

 Η τάξη χωρίστηκε σε ολιγομελείς ομάδες, μεικτές ως προς το φύλλο και ως προς τις μαθησιακές 
δυνατότητες. Πολλές από τις δραστηριότητες των μαθητών/τριών ήταν ενταγμένες στα μαθήματα του 
αναλυτικού προγράμματος ώστε να επιτυγχάνεται διαθεματική προσέγγιση του θέματος. 

  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Αφορμή για να ασχοληθούμε με το πολύτιμο αυτό αγαθό της φύσης, το νερό, προκειμένου να αντιληφθούμε 
τη σημασία του στη ζωή μας, αποτέλεσε κείμενο που περιέχεται στο βιβλίο της Γλώσσας της Δ΄ τάξης στην 
ενότητα με τίτλο: «Ρώτα το νερό….. τι τρέχει». Επιπλέον  

Το σχολείο μας είναι μέλος του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας». Αρχικά 
κέντρισε την περιέργειά μας το ενδιαφέρον και η αγάπη που έδειξαν οι μαθητές που εκπόνησαν πρόγραμμα για 
τα πετρογέφυρα την προηγούμενη σχολική χρονιά. Όταν όμως οι ισχυρές βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου 
οδήγησαν στην κατάρρευση του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας, τότε  αποφασίσαμε παράλληλα με το νερό να 
ασχοληθούμε και να γνωρίσουμε και εμείς  τα  «δικά μας» πετρογέφυρα που «στέκονται» στην πόλη μας αλλά 
και άλλα σημαντικά πετρογέφυρα της Ελλάδας.  
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Στο μάθημα της Γλώσσας 

 Αναζητήσαμε τον ορισμό της λέξης νερό στο λεξικό μας. 

 Μάθαμε ότι στην οικογένεια της αρχαίας ελληνικής λέξης ύδωρ ανήκουν και οι ακόλουθες λέξεις: 
υδραγωγείο, ύδρευση, υδρόβιος, υδροπλάνο, υδρατμός, υδραυλικός, υδατοσφαίριση, υδρόγειος, 
υδροφόρα που συναντήσαμε στο βιβλίο της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού στην ενότητα «Ρώτα το νερό…. 
τι τρέχει». Σε ανάλογη άσκηση που υπήρχε στο βιβλίο τις τοποθετήσαμε κατάλληλα και συμπληρώσαμε 
τις προτάσεις. (π.χ. Στην πόλη μας κατασκευάστηκε καινούριο δίκτυο ύδρευσης. Η μόλυνση των νερών 
απειλεί τα υδρόβια πτηνά). 

 Καταγράψαμε φράσεις που μας έρχονται στο μυαλό όταν πίνουμε νερό: π.χ. Το νερό είναι 
θαυματουργό. Η δροσιά του νερού είναι ο θησαυρός για τη ζωή μας. Με τις φράσεις αυτές γράψαμε τις 
δικές μας ιστορίες για το νερό. Στις φράσεις αυτές εντοπίσαμε επίσης το κατηγορούμενο, τη λέξη εκείνη 
που δίνει μια ιδιότητα στο υποκείμενο του ρήματος (θαυματουργό, θησαυρός) μια και το γραμματικό 
φαινόμενο που έπρεπε να επεξεργαστούμε ήταν το κατηγορούμενο. 

 Σκεφθήκαμε: Παρομοιώσεις και παροιμίες σχετικές με το νερό: π.χ. Τρέμει σαν ψάρι έξω από το νερό. 
Γλίστρησε σα χέλι έξω από το νερό. Το ήρεμο νερό να φοβάσαι. Λέω το μάθημα νεράκι. Το αίμα νερό 
δε γίνεται. 

 Λύσαμε κρυπτόλεξο για τα πετρογέφυρα. 

 Αφού παρακολουθήσαμε παραμύθι σχετικό με τον κύκλο του νερού από το διαδίκτυο , είδαμε τις 
ανάλογες διαφάνειες και ακούσαμε από την Αγγελική Ιωννάτου το τραγούδι για τον κύκλο του νερού .  

 Αναζητήσαμε το νερό σε χάρτες (Ελλάδας, Ευρώπης, Ηπείρων), στην υδρόγειο, σε φωτογραφίες, στον 
τόπο μας (ποταμοί: Σπερχείος, Γοργοπόταμος), μετά από την επεξεργασία του μαθήματος με τίτλο Το 
ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα. 

 Γράψαμε τις εντυπώσεις μας από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

 Γράψαμε διάφορα άρθρα σχετικά με τα προβλήματα που σχετίζονται με το νερό. 

 Διαβάσαμε στη γωνιά φιλαναγνωσίας, αλλά και στο σπίτι κατόπιν  δανεισμού,  βιβλία με θέμα το νερό 
από το πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες».  
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Στο πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος 

 Επικεντρωθήκαμε και μελετήσαμε τους πιο σημαντικούς ποταμούς και υδροβιότοπους του νομού μας, 
με έμφαση στον Σπερχειό ποταμό, 

 Παρακολουθήσαμε με πολύ ενδιαφέρον στο σχολείο μας τις παρουσιάσεις των υπευθύνων του Κπε 
Στυλίδας – Υπάτης, για το νερό και τον «διπετή» Σπερχειό ποταμό. 

 Διατυπώσαμε τους προβληματισμούς μας σχετικά με τη λειψυδρία, τη μόλυνση, τη διαχείριση, την 
κατανάλωση και καταγράψαμε τις αντιδράσεις μας σε διάφορες περιστάσεις διακοπής νερού. 

 Αναλύσαμε λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας) και 
προτείναμε τρόπους για την εξοικονόμησή του. 

 Μάθαμε ότι το νερό είναι μία χημική ένωση. Αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο. Μάθαμε επίσης 
ότι στο νερό διαλύονται οι περισσότερες φυσικές ή συνθετικές ουσίες που βρίσκονται στη γη. Κάναμε 
διάφορα πειράματα με το νερό: «Το κρυσταλλικό νερό»,  «Το νερό της βρύσης έχει άλατα», 
«Χρωματογραφία». Μάθαμε, επίσης, ότι το νερό το συναντούμε και στις τρεις φυσικές καταστάσεις: ως 
στερεό, ως υγρό και ως αέριο. 

 Μιλήσαμε για το ποιος χρειάζεται το νερό και ποιες απαραίτητες ανάγκες ικανοποιούνται από αυτό. 
Τελικά ανακαλύψαμε ότι το νερό το χρειάζονται τα φυτά, τα ζώα και ο άνθρωπος, τα θηλαστικά, τα 
ψάρια και τα πτηνά.  

 Αναφερθήκαμε στις ανάγκες που το νερό ικανοποιεί και αυτές είναι: πλύσιμο ρούχων-πιάτων, πλύσιμο 
αυτοκινήτου-αυλής, διαλυτικό σε διάφορες ουσίες, ατομική υγιεινή, παραγωγή ενέργειας, πλύσιμο 
νωπής τροφής-μαγείρεμα, καζανάκι τουαλέτας, λειτουργία καλοριφέρ. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα 
ότι η αλόγιστη, η άσκοπη χρήση νερού είναι «Σπατάλη νερού»  

 Συζητήσαμε για το πώς χρησιμοποιούμε το νερό στο σπίτι, στην εξοχή σε μια ολόκληρη πόλη. 

 Εντοπίσαμε τις διαφορές από εποχή σε εποχή: το φθινόπωρο και το χειμώνα το νερό της βροχής και το 
χιόνι αποθηκεύονται για να χρησιμοποιηθούν την άνοιξη και το καλοκαίρι. Τα μέρη αποθήκευσης του 
νερού είναι: χώμα, ρίζες φυτών και δέντρων, ρυάκια, λίμνες, ποτάμια, έλη-βάλτοι, πηγάδια, πηγές.  
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Στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών 

 Εξετάσαμε το νερό στη θρησκεία, στους μύθους, τις παραδόσεις. Αναζητήσαμε πληροφορίες στο 
διαδίκτυο για το νερό στη θρησκεία και στην παράδοση και εκπονήσαμε ανάλογη εργασία. 

 Είδαμε ότι από τα πολύ παλιά χρόνια όλοι οι μύθοι των λαών που διηγούνται την ιστορία του 
σύμπαντος παρουσιάζουν το νερό ως σύμβολο της ζωής και της δημιουργίας.. Το υγρό στοιχείο 
αντιπροσωπεύει την αγνότητα, την κάθαρση και την αναγέννηση του σώματος και της ψυχής. 

 Μάθαμε ότι στη χριστιανική θρησκεία το νερό είναι το σύμβολο του εξαγνισμού.  

 Διαβάσαμε για τις Νύμφες, θεότητες των γλυκών νερών που κατοικούσαν κοντά στους ποταμούς αλλά 
και στα βουνά απ’ όπου πηγάζουν οι ποταμοί. 

 Αναζητήσαμε λίμνες και ποτάμια στην περιοχή μας που έχουν αρχαίο όνομα .  

 Εντοπίσαμε το νερό στην παράδοση και σε ήθη και έθιμα: «Όταν το νερό κοιμάται», «Πιρπιρούνα», 
«Το νερό και το ταξίδι», «Το τάισμα της βρύσης», «Αγιάσματα».  
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Στο πλαίσιο του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής 

 Αναζητήσαμε τραγούδια στα οποία γίνεται αναφορά στο νερό και τα τραγουδήσαμε. 

 Ακούσαμε και χορέψαμε τα τραγούδια «Γερακίνα» . Χορέψαμε το γαιτανάκι με το τραγούδι «Ένα νερό 
κυρά Βαγγελιώ».  

 Από το CD των εκδόσεων Καλειδοσκόπιο ακούσαμε ήχους από το νερό «σαν μια σταγόνα που 
πέφτει…», «σαν καταρράκτη…», «σαν ρυάκι….», «σαν δυνατή βροχή….», «σαν κατσαρόλα που 
βράζει…». Ήχους από «μουσικά ποτήρια», αλλά και από το «σωλήνα της βροχής». 

 Ζωγραφίσαμε τις εντυπώσεις μας από τον κύκλο του νερού, από τα έθιμα για το νερό και τις εντυπώσεις 
μας από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

 Ζωγραφίσαμε εικόνες από τα βιβλία του προγράμματος «Βιβλία σε ρόδες» με θέμα το νερό. 

 Φτιάξαμε αφίσες με αφορμή Παγκόσμια Ημέρα υγροτόπων στις 2 Φεβρουαρίου. 

 Φτιάξαμε αφίσες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού στις 22 Μαρτίου. 

 Φτιάξαμε κόμικς.  

 Πραγματοποιήσαμε μια σκυταλοδρομία ζωγραφικής που πρότεινε το ΚΠΕ Μακρινίτσας στο πλαίσιο 
του ρόλου του ως συντονιστής του Ε.Θ.Δ. «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» με θέμα το ιστορικό γεφύρι 
της Πλάκας. 

 Ζωγραφίσαμε τα γεφύρια που επισκεφτήκαμε 

 Δημιουργήσαμε ένα τεράστιο κολάζ με όλες τις δραστηριότητες και φωτογραφίες μας από το 
πρόγραμμα και στολίσαμε το χώρο της αίθουσας εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου όπου έγινε η 
παρουσίαση των καινοτόμων προγραμμάτων των Δημοτικών Σχολείων. 
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Επιπλέον  
 συζητήσαμε την ανάγκη κατασκευής, τη χρήση και την ανάγκη συντήρησης των πέτρινων γεφυριών  

 αναφερθήκαμε στο ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά και τον τρόπο χτισίματος και συζητήσαμε για την 
ανθεκτικότητα του τόξου, τα μονότοξα και τα πολύτοξα γεφύρια και την πέτρα «κλειδί» 

 ιστορικός – πολιτισμικός χαρακτήρας γεφυριών. Συνδέσαμε τα  γεφύρια  με το τραγούδι, τη ζωγραφική, 
τη λογοτεχνία, τη μυθολογία, τα ήθη και τα έθιμα και συγκεντρώσαμε πληροφορίες για τα γεφύρια από 
τους γονείς, παπούδες, το διαδίκτυο 

 αναφερθήκαμε στο λεξιλόγιο των μαστόρων  τα «κουδαρίτικα» και στους λόγους που οδήγησαν στη 
δημιουργία αυτής  της συνθηματικής  γλώσσας 

 παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση μαθητών του σχολείου μας με θέμα: «τα πετρογέφυρα της 
Ελλάδος» στην οποία εντοπίσαμε γεφύρια της πόλης μας  

 Αφουγκραστήκαμε τον  λαογράφο δάσκαλο Νίκο Σωτηρόπουλο, να αφηγείται ιστορίες στο  δρόμο της 
πέτρας και του νερού 

 διαπιστώσαμε την εγκατάλειψη και την μερική ή ολική καταστροφή πολλών γεφυριών και ανταλλάξαμε 
απόψεις για τη συντήρησή τους. 
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8ο Δημ. Σχολείο
Λαμίας ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γκιόλας Χρήστος

Μαλαχά Ελένη
Καρμίρη Γαρυφαλιά - Ευσταθία
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Τέλος σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης του νερού στο σχολείο μας αλλάξαμε  τις βρύσες στο γραφείο των 
εκπαιδευτικών και τοποθετήσαμε μειωτήρες ροής που προμηθευτήκαμε από το πρόγραμμα «Υδάτινες 
Γέφυρες» 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 
 
  Επισκεφτήκαμε το Μαυρίλο, ένα μικρό μεταβυζαντινό χωριό στη δυτική άκρη της Φθιώτιδας.. Στην 

πλατεία του χωριού με τις τρείς βρύσες συναντήσαμε τον κ. Κοτόπουλο και τη σύζυγό του που με 
περίσσεια  ευχαρίστηση μας  ξενάγησε στο σχολείο – μουσείο, στην πανέμορφη εκκλησία του Αγίου 
Δημητρίου που χτίστηκε στα μέσα του 17 ου αιώνα, στον ανακαινισμένο μπαρουτόμυλο που έπαιξε 
σημαντικό ρόλο κατά την επανάσταση του 1821 και την έξοδό μας από το χωριό  σταθήκαμε πάνω στο 
καλοστεκούμενο πέτρινο τοξωτό γεφύρι στα Τρία Ρέματα, χτισμένο στα 1900, 

 

       

  
 

Με τα χρήματα που κέρδιζαν τα Μυλωνόπουλα δεν έχτισαν πύργους. Έχτισαν την Εκκλησία 
του χωριού, τον ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, έτει ΑΨΚΗ (1728), έκτισαν επίσης βρύσες, γεφύρια και 
καλντερίμια. Πλήρωναν τους μαστόρους και τους αγιογράφους και το όνομά τους χαράχτηκε 
στις κτητορικές επιγραφές που σώζονται αυτούσιες μέσα στην εκκλησία. 
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 επισκεφτήκαμε την Πτελέα, ένα πεδινό χωριό της Φθιώτιδας δίπλα στον Σπερχειό ποταμό. 

Εκεί στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου ντόπιοι κάτοικοι μας υποδέχθηκαν με χαρά και ο 
δάσκαλος κ/ Κοντογιάννης μας παρουσίασε την προσπάθεια των ντόπιων να περισσώσουν 
και να διαφυλάξουν αντικείμενα που αναδυκνείουν την πολιτιστική κληρονομιά της 
περιοχής. 

   
 

στη συνέχεια, ξεναγηθήκαμε στον πέτρινο ενεργό νερόμυλο της Πτελέας, όπου ο Μυλωνάς 
κ. Παππάς  και ο κ. Κοντογιάννης μας έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία και 
τη χρήση του νερόμυλου. 
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 επισκεφτήκαμε τον Ορχομενό Βοιωτίας. Εκεί ο υπεύθυνος σχολικών δραστηριότων της δ/νσης 
Α/θμιας εκπ/σης Φθιώτιδας, η συνταξιούχος εκπ/κός κ. Νιαβή, ο γυμνασιάρχης πατέρας Χαράλαμπος 
και οι υπεύθυνοι του κέντρου εικονικής αναπαράστασης μας παρείχαν σημαντικές πληροφορίες για την 
ιστορία της περιοχής που σχετίζεται με τη σπάνια ομορφιά των πηγών του Ορχομενού. Δεν χάσαμε την 
ευκαιρία να ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο και τον Θολωτό τάφο του Μινύα όπως και στο 
παλαιότερο βυζαντινό μνημείο της Βοιωτίας, την εκκλησία της Παναγίας της Σκρυπούς. Στη συνέχεια 
επισκεφτήκαμε την Ακιδαλία πηγή της Αφροδίτης ή πηγή των Χαρίτων που βρίσκεται σε θέση πλούσια 
σε φυσική ομορφιά και στολισμένη με θρύλους και μύθους 
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 καταλήξαμε στη Λιβαδειά Βοιωτίας. Στην Κρύα, περιοχή των πηγών του ποταμού της Έρκυνας, 

περπατήσαμε τον λιθόστρωτο δρόμο και απαντηθήκαμε με πέτρινα τοξωτά γεφύρια που 
χρονολογούνται από την εποχή της τουρκοκρατίας έως τις αρχές του αιώνα.  
 

  
 

 
 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος 
 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος:  
έγινε διαθεματική προσέγγιση των  θεμάτων, συλλέχθησαν δεδομένα από διάφορες πηγές 
πληροφόρησης, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις, αξιοποιήθηκε  παιδαγωγικό υλικό  του ΚΠΕ 
Μακρινίτσας, πραγματοποιήθηκαν δράσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων «Υδάτινες Γέφυρες» και 
«Βιβλία σε Ρόδες» και πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις πεδίου. 
Η άψογη λειτουργία των ομάδων που δημιουργήθηκαν κατά την έναρξη του προγράμματος,  η 
συμμετοχή όλων των μαθητών από την έναρξη έως το τέλος του προγράμματος χωρίς απουσίες και με 
αμείωτο ενδιαφέρον, η ομαδική συζήτηση που ακολουθούσε ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της 
Παιδαγωγικής Ομάδας και τους μαθητές ύστερα από την πραγματοποίηση κάθε δραστηριότητας αλλά 
και στο τέλος του προγράμματος, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος με πολύ μικρές παρεκλίσεις, λόγω 
των καιρικών συνθηκών, μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως οι επιδιωκόμενοι παιδαγωγικοί σκοποί και 
στόχοι επιτεύχθηκαν στο ακέραιο. 
 
Ευχαριστούμε πολύ όσους μας βοήθησαν στην προσπάθειά μας και ιδιαίτερα τον υπεύθυνο 
Σχολικών Δραστηριοτήτων κ, Σταυρόπουλο που μας παρείχε πολύτιμη πληροφόρηση καθ΄όλη τη 
διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος 


