
 

ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΥΥΥΡΡΡΓΓΓΕΕΕΙΙΙΟΟΟ   ΠΠΠΟΟΟΛΛΛΙΙΙΤΤΤΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   ΠΠΠ ΑΑΑΙΙΙΔΔΔΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΘΘΘΡΡΡΗΗΗΣΣΣΚΚΚΕΕΕΥΥΥΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ       

ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΦΦΦΕΕΕΡΡΡΕΕΕΙΙΙ ΑΑΑΚΚΚΗΗΗ   ΔΔΔIII EEEΥΥΥΘΘΘΥΥΥΝΝΝΣΣΣΗΗΗ   ΑΑΑ’’’///ΘΘΘΜΜΜ ΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΒΒΒ’’’///ΘΘΘΜΜΜ ΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙΔΔΔΕΕΕΥΥΥΣΣΣΗΗΗΣΣΣ      
ΚΚΚΕΕΕΝΝΝΤΤΤΡΡΡΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΜΜΜ ΑΑΑΚΚΚΕΕΕΔΔΔΟΟΟΝΝΝΙΙΙ ΑΑΑΣΣΣ   

   

ΚΚΚΕΕΕΝΝΝΤΤΤΡΡΡΟΟΟ      

ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΒΒΒΑΑΑΛΛΛΛΛΛΟΟΟΝΝΝΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ      

ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙΔΔΔΕΕΕΥΥΥΣΣΣΗΗΗΣΣΣ      

ΠΠΠΟΟΟΡΡΡΟΟΟΪΪΪΩΩΩΝΝΝ   
   

ΦΦΦΥΥΥΣΣΣΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΙΙΙΣΣΣΤΤΤΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ   
ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΔΔΔΡΡΡΟΟΟΜΜΜΕΕΕΣΣΣ   ΣΣΣΤΤΤΟΟΟ   ΟΟΟΡΡΡΟΟΟΣΣΣ   ΚΚΚΕΕΕΡΡΡΚΚΚΙΙΙΝΝΝΗΗΗ   

(((ΜΜΜΠΠΠΕΕΕΛΛΛΕΕΕΣΣΣ)))   
ΠΠΠρρρόόόγγγρρραααμμμμμμααα   πππεεερρριιιβββαααλλλλλλοοοννντττιιικκκήήήςςς   εεεκκκπππαααίίίδδδεεευυυσσσηηηςςς   

τττοοουυυ   ΚΚΚ...ΠΠΠ...ΕΕΕ...   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ)  

Κ.Π.Ε. (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α.) ΠΟΡΟΪΩΝ 

ταχ.δ/νση: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΟΡΟΪΩΝ, ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Τ.Κ. 62055 

Τηλ.: 23270 23227,     Fax: 23270 23223 

ιστοσελίδα: http://kpe-poroion.gr   email: kpeporoi@otenet.gr,   

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗ (ΜΠΕΛΕΣ) 

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Κ.Π.Ε 
 

Συγγραφική ομάδα: η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε.Ποροΐων 2012-2015 

Χρυσοχόου Βασίλειος ΠΕ12.01 Αναπληρωτής Υπευθύνου του Κ.Π.Ε. 

Μήτσκου-Χειρούλη Ευφροσύνη ΠΕ09 Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Π.Ε. 

Τσολάκη Ελευθερία ΠΕ05 Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Π.Ε. 

Κωνσταντινίδης Λεωνίδας ΠΕ11 Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Π.Ε. 

Τζεφαλής Δημήτριος ΠΕ11 Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Π.Ε. 

Γκίρμπας Πασχάλης ΠΕ70 Υπεύθυνος Λειτουργίας του Κ.Π.Ε. 

 

Εικόνες εξωφύλλων: Μακρίδου Μαρία 

 

Το παρόν εκδόθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας 
και Νοτίου Αιγαίου», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους,  για την κάλυψη των αναγκών των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΠΕ Ποροΐων και την υποστήριξη παρόμοιων προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς με τους μαθητές τους σε σχολεία.  

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού αυτού για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με αναφορά στις π ηγές 
προέλευσης. 

 

Πορόια, Μάιος 2015. 

ISBN: 978-618-82156-1-0 

 
 



ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΡΟΪΩΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                                      - 1 - 

Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ (ΜΠΕΛΕΣ)   

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           2 

2. ΜΠΕΛΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ      3 

3. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε4 & Ε6        4 

Β. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ  

1.ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΜΠΕΛΕΣ          5 

2.Η ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΜΠΕΛΕΣ          6 

Γ. ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 

1.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ        7 

2.Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ          8 

3.ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΟΥ ΜΠΕΛΕΣ          8 

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 

1.ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ           9 

2.ΓΕΩΛΟΓΙΑ            10 

3.ΠΡΟΠΟΔΕΣ – ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΑ ΡΙΠΙΔΙΑ        12 

4.ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ          13 

5.ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ (ΜΠΕΛΕΣ)     14 

Ε. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΠΕΛΕΣ 

1.ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ          15 

2.ΑΡΧΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ           16 

3.ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ          17 

4.ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913        19 

5.ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ        20 

6.ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ         23 

ΣΤ. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ         24 

2. ΛΑΪΚΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ     26 

3. ΤΑ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ            27 

4. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ     29 

5. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ ΣΕΡΡΩΝ   32 

6.Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ    33 

7.ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ      34 

8.ΤΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΚΑΙ Ο ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ      35 

ΙΙ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ           37 



ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΡΟΪΩΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 

 - 2 -                                           ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ (ΜΠΕΛΕΣ) 

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το όρος Κερκίνη (Μπέλες) είναι ένα μακρόστενο βουνό, μήκους 70 χλμ περίπου, που σχηματίζει μια 

απότομη κορυφογραμμή κατά μήκος των συνόρων της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και την ΠΓΔΜ, όπως αυτά 
καθορίστηκαν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα σύνορα των τριών χωρών συμπίπτουν στο Τριεθνές, σε 
υψόμετρο 1.883. Η υψηλότερη κορυφή του όμως φθάνει τα 2.031 μ.   

Εδαφικά ανήκει στην Ελλάδα (το νότιο τμήμα του), στη Βουλγαρία (το βορειοανατολικό τμήμα του) και στην 
ΠΓΔΜ (το βορειοδυτικό τμήμα του). 

  
Τμήμα Γεωμορφολογικού χάρτη της Ελλάδας (από Ψηφιακό Σχολείο digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/) 

Η μορφολογία του βουνού ποικίλει, αρχίζοντας με χαμηλές μαλακές καμπύλες στις όχθες της λίμνης 
Δοϊράνης και τελειώνοντας πάνω στον ρου του Στρυμόνα στα στενά της Κούλας, που το χωρίζουν από το 
όρος Άγκιστρο και, πιο ανατολικά, από το όρος Όρβηλος. Τα πετρώματά του είναι μεταμορφωσιγενή, 
σχηματίζουν δε απότομες πλαγιές, που τις διαρρέουν άφθονα ρέματα. Οι ψηλές κορυφές του έχουν ελάχιστο 
πράσινο, αλλά λίγο χαμηλότερα αρχίζει πλούσια δασοκάλυψη, που φτάνει μέχρι τους πρόποδες του βουνού. 

Η περιοχή του όρους Κερκίνη (Μπέλες) χαρακτηρίστηκε ευρωπεριοχή το 2003. 
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2. ΜΠΕΛΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 
Ολόκληρο το ελληνικό τμήμα του όρους Κερκίνη περιλαμβάνεται μέσα στα όρια του Εθνικού Πάρκου της 

Λίμνης Κερκίνης, λόγω της σπουδαιότητάς του, που αποδεικνύεται από την βιοποικιλότητά του. 

 

 
Εικόνα: To Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, (από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης). 

 

Στο Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης συναντώνται: 

1.300+ είδη φυτών, plant species  (Minuartia saxifraga) 

300+ είδη πουλιών, bi rds  (Phalacrocorax pygmaeus) 

30 είδη ψαριών, fishes (Alburnus alburnus s trumicae) 

11 είδη αμφιβίων, amphibians (Pelobates syriacus) 

26 είδη ερπετών, reptiles (Eryx jaculus ) 

58+ είδη θηλαστικών, mammalian species (Nanospalax leucodon) 

4.300+ είδη εντόμων, insect species  

46+ νέα είδη για την επιστήμη (έντομα), new insect species 

 
Πηγή: Ναζηρίδης Θ., Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, Οδηγός για τον επισκέπτη και τον ερευνητή, 2012. 
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3. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε4 & Ε6 
Το όρος Κερκίνη (Μπέλες) αποτελεί μέρος των Ευρωπαϊκών Μονοπατιών Μεγάλων Διαδρομών Ε4 και Ε6 

και συγκεκριμ ένα η διαδρομή τους διέρχεται ακριβώς έξω από το κτίριο του Κ.Π.Ε. Ποροΐων ανεβαίνοντας 
από τη Ροδόπολη στα Άνω Πορόια. 

Το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Μεγάλων Διαδρομών Ε4, ξεκινώντας από το Γιβραλτάρ και μέσω Γαλλίας - 
Ελβετίας - Αυστρίας - Ουγγαρίας – Ρουμανίας – Βουλγαρίας μπαίνει στην Ελλάδα στον Προμαχώνα Σερρών 
και διασχίζοντας κάθετα την χώρα μας μέχρι το Γύθειο συνεχίζει στην Κρήτη, την οποία διασχίζει από την μία 
άκρη στην άλλη τερματίζοντας στη Ζάκρο. Το συνολικό μήκος είναι περίπου 6.300 χλμ από τα οποία τα 1600 
χλμ είναι χαραγμένα στην Ελλάδα (νέα χάραξη). 

   
Το δεύτερο Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Μεγάλων Διαδρομών Ε6 ξεκινά από τη Φιλανδία και καταλήγει στην 

Ελλάδα με συνολικό μήκος 5.200 χλμ. Όσον αφορά στο Ελληνικό κομμάτι του, ξεκινά από την Ηγουμενίτσα 
και διασχίζει οριζόντια την Ελλάδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη καταλήγοντας στην Σαμοθράκη. Το μήκος του 
Ελληνικού τμήματος είναι περίπου 1.000 χιλιόμετρα.  

 
Εικόνες: Τα Ευρωπαϊκά μονοπάτια μεγάλων διαδρομών Ε4 και Ε6 (από το διαδίκτυο). 
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Β. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 

1.ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΜΠΕΛΕΣ 
Το Μπέλες με ψηλότερη κορυφή στα 2031 μέτρα είναι βουνό απόκρημνο από την πλευρά της Ελλάδας και 

σχετικά ομαλό από την πλευρά της Βουλγαρίας. 

Η κορυφή του (1700-2000μ.) είναι καλυμμένη με χιόνια μέχρι το τέλος της Άνοιξης γι΄αυτό καλύπτεται από 
αλπικά και υποαλπικά λιβάδια, όπως λιβάδια με χορτάρια και ιδιόμορφα πολυετή φυτά, όπως τα Πορφυρά 
Κρίνα (Lilium Martagon). 

Πιο κάτω (800-1700μ.), συναντώνται δάση κωνοφόρων, όπως το Μακεδονικό Έλατο (Abies borisii-regis), η 
Μαύρη Πεύκη (pinus  nigra), η Δασική ή Χαλέπιος Πεύκη (pinus  halepensis) και σε μ εγάλους πληθυσμούς η 
Ασιατική Οξιά (Fagus  moesiaca) και η ΕυρωπαΙκή Οξιά (Fagus  sylvatica). Είναι δάση αμιγή ή μικτά με Δρυ ή 
Βελανιδιά (Querqu sconferta), που φύεται στα 200-1500μ., πλαισιωμένα με θάμνους και πόες. 

Εκτεταμένα λιβάδια υπάρχουν για βόσκηση κυρίως αγελάδων και αιγοπροβάτων, πολλά από τα οποία 
σταβλίζονται σε στάβλους αρκετά ψηλότερα από κατοικημένες περιοχές, αφού υπάρχει αρκετή τροφή και 
νερό, όλες τις εποχές του χρόνου. 

Από τα 400μ και κάτω φύεται το Πλατάνι (Acer platanoides) κοντά σε ρεματιές. Υπάρχουν δύο αμιγή 
πλατανοδάση ή πλατανιές, όπως τις ονομάζουν οι ντόπιοι, με το πιο γνωστό έξω από το χωριό των Άνω 
Ποροΐων. Ο μεγάλος πνεύμονας των Άνω Ποροΐων, η πλατανιά, συνεχίζει να είναι ένας κόσμος πράσινης 
ομορφιάς και δροσιάς, με τα πλούσια νερά του και τα κρυμμένα στους βάτους παλιά μονοπάτια. 

Τέλος μέχρι τους πρόποδες του βουνού (300-700μ.) βρίσκονται θάμνοι, η λεγόμενη Μακκία βλάστηση, με 
Παλιούρια (Pa liurusspina-christi ), Κράταιγους (Crataegusmonogyma), Τσαπουρνιές (Prunusspinosa), 
Αγριοτριανταφυλλιές (Rosacanina), Αργαπιδιές, Βατομουριές. 

Έλατο 

 

Μαύρη Πεύκη 

 

Χαλέπιος Πεύκη 

  

Παλιούρι  

 
Οξιά  

 

Δρυς ή Βελανιδιά 

 

Πλατάνι  

 

Τσαπουρνιά  

 

Αγραπιδιά  

 

Κράταιγος  

 

Αγριοτριανταφυλλιά 

 

Βατομουριά   
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2.Η ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΜΠΕΛΕΣ 
Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου της Λίμνης Κερκίνης, συναντώνται 58 και πλέον είδη θηλαστικών, που 

ζουν κυρίως στο βουνό όπως: Αλεπούδες (vulpes  vulpes), που είναι το πιο κοινό είδος σαρκοφάγου, 
Αγριόγατες (felis silvestris), Αγριογούρουνα (sus scrofa), Ζαρκάδια (apreolus capreolus), ελάχιστοι Λύκοι 
(canis lupus) και Τσακάλια (canis aureus), που έχουν σχεδόν εξαφανιστεί όπως και ο Λίγκας, Λαγοί, Σκίουροι, 
Νυφίτσες, Ασβοί, Τυφλοπόντικες κ.ά.. 

Στην ερπετοπανίδα της περιοχής συγκαταλέγονται 14 είδη ερπετών και 3 είδη αμφιβίων, όπως η 
Σαλαμάνδρα, ο Πρασινοβάτραχος (hila arborea) από τα πιο ενδιαφέροντα είδη που ζουν στο βουνό, ο Καφέ 
Βάτραχος, η Πρασινόσαυρα, η Χελώνα κ.ά..  

Στην περιοχή του βουνού έχουν καταγραφεί 120 είδη πτηνών. Κυρίως τα μεγάλα αρπακτικά ζουν στο βουνό 
και κατεβαίνουν στη λίμνη για τροφή. Από τον μεγάλο ή μικρό αριθμό των αρπακτικών εξαρτάται η ποιότητα 
του οικοσυστήματος. Απαντώνται και αρπακτικά πουλιά απειλούμενα με εξαφάνιση όπως ο Βασιλαετός 
(aquila heliaca), o Χρυσαετός (aquila chrysaetus), ο Πετρίτης (falco peregrinus), ο Στικταετός (aquila clanga), ο  
Θαλασσαετός (halliaetus albicilla). 

Συνολικά στο Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης ο αριθμός των πτηνών υπερβαίνει τα 300 είδη. Τελευταία 
έχουν παρατηρηθεί νέα είδη όπως το Κεφαλούδι (oxyura leucocephala), το Στεπογέρακο (falco chernug), το 
Φοινικόπτερο (phoenicopterus), ο Νανόκυκνος (mergus  mergauser), η Nανόχηνα (ancer erythropus).  

Αναφορικά με τα έντομα οι ημερήσιες πεταλούδες ανέρχονται σε 140 είδη και αποτελούν περισσότερο από 
το 65% όλων των ειδών που συναντάμε στη χώρα. 

Βασιλαετός 

  

Στικταετός  

 

Πετρίτης 

 

Χρυσαετός 

 

Θαλασσαετός 

 

Γερακίνα 

 

Φιδαετός 

 

Στεπογέρακο 

 

Μπούφος 

 

Εικόνες: Η πτήσεις κορυφαίων αρπακτικών στους ουρανούς της περιοχής είναι ένδειξη ότι από κάτω βρίσκεται ένα υγιές και 
πλούσιο οικοσύστημα, που τα υποστηρί ζει.  
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Γ. ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 

1.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 
Τα φυτά χρησιμοποιήθηκαν από τις αρχές του πολιτισμού μας στον καθημερινό βίο των ανθρώπων ως 

τροφή-πρόσθετο τροφίμων, οικοδομικό υλικό (στερέωση επιχρισμάτων), πρώτη ύλη κατασκευών, καύσιμο, 
παραγωγή ινών για ένδυση (πχ λινάρι, βαμβάκι) αλλά και ως φάρμακα και καλλυντικά. Τα φυτά, είναι 
γνωστό ότι παρέχουν ανεξίτηλες και ανθεκτικές στο χρόνο χρωστικές. 

Ο όρος «αρωματικά φυτά» αναφέρεται σε φυτά με χαρακτηριστικό άρωμα, το οποίο οφείλεται στην 
παρουσία αιθέριων ελαίων. Ο όρος «φαρμακευτικά φυτά» αποδίδεται σε φυτά που παράγουν χημικές 
ενώσεις,  με θεραπευτική δράση. Έχει επικρατήσει να λέγονται και «βότανα». Όλα τα μέρη του φυτού 
μπορούν να χαρακτηριστούν φαρμακευτικά είτε πρόκειται για άνθη, φύλλα και καρπούς είτε πρόκειται για  
τον φλοιό και τις ρίζες του.  

H χρήση των βοτάνων για θεραπευτικούς σκοπούς είναι πανάρχαια. Οι γνώσεις για τις  θεραπευτικές 
ιδιότητες των φυτών φθάνουν στα βάθη των αιώνων ως αποτέλεσμα παρατηρήσεων και εμπειρίας. Ήταν 
γνωστές από την Ομηρική εποχή, όπως φαίνεται από τη χρήση βοτάνων στους μυθικούς ήρωες. Αναφορές 
υπάρχουν για χρήση του οπίου από τους αρχαίους Σουμέριους (4000 π.Χ.). Βαθύτερος γνώστης των βοτάνων 
θεωρούνταν ο μυθικός Κένταυρος Χείρων στην αρχαία Ελλάδα, όπου ο Ασκληπιός εισήγαγε την επιστήμη 
τους και αργότερα την συνέχισε ο Ιπποκράτης (460-370 π.Χ.), που αναγνωρίστηκε σαν ο «πατέρας της 
Ιατρικής». Ο Θεόφραστος ο Ερέσσιος (372 – 287 π.X.) είναι ο πρώτος ολοκληρωμένος γνώστης της βοτανικής. 
Ο Διοσκουρίδης (1ος αι. μ.X.) υπήρξε ο ονομαστότερος φαρμακολόγος της αρχαιότητας, πατέρας της 
φαρμακευτικής βοτανικής. Το έργο του «Περί Ύλης Ιατρικής» (De Materia  Medica), όπου αναγνωρίζει και 
περιγράφει,  μεταξύ άλλων, 500 είδη φυτών χρήσιμα στην ιατρική, μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και 
άσκησε μεγάλη επιρροή. Λόγω της συνεχούς αντιγραφής και χρήσης του, πολλά από τα ονόματα των φυτών 
που αναφέρει ο Διοσκουρίδης έχουν περάσει στη σύγχρονη βοτανική ορολογία. Πολύ γνωστός είναι και ο 
Γαληνός που τα  πολυσύνθετα φαρμακευτικά σκευάσματα, που ο ίδιος παρασκεύαζε, είναι γνωστά στη 
βιβλιογραφία ως «γαληνικά» και η αντίστοιχη φαρμακοτεχνία ονομάζεται «γαληνική φαρμακευτική».  

Τα βότανα μπορεί να περιέχουν τοξικές ουσίες, απαιτείται λοιπόν πλήρης γνώση της μορφολογίας του 
φυτού, των δραστικών συστατικών του και των θεραπευτικών ιδιοτήτων του. 

Τα συνθετικής προέλευσης φάρμακα έχουν συγκεκριμένο μηχανισμό δράσης και συνήθως αναμενόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες ανάλογα με τη δράση αυτή. Τα φυτά όμως περιέχουν πληθώρα δραστικών 
συστατικών και παρουσιάζουν ευρύ φάσμα δράσης που ανταποκρίνεται στις δραστικές τους ουσίες. Οι 
δράσεις αυτές συνήθως είναι παρόμοιες, συμπληρωματικές ή συνεργικές, πολλές φορές μη ειδικές, αλλά και 
ανεπιθύμητες. Οι δράσεις ενός φυτού δεν χαρακτηρίζονται απόλυτα και συγκεκριμένα (π.χ. διουρητικό) 
αλλά εμπεριέχουν σύμπλεγμα δράσεων. 

Από την παρατήρηση, την εμπειρία την αναγνώριση, στην πιστοποίηση και ταυτοποίηση ενός φυτού για να 
καταλήξει στην κυκλοφορία ως φάρμακο απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα ερευνών και 
οικονομικοτεχνικός εξοπλισμός. Σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε.2011 επισημαίνεται ότι η άδεια κυκλοφορίας σε 
ένα φυτικό φάρμακο ή στην ουσία που αντιστοιχεί σε αυτό παρέχεται μόνο όταν αποδεικνύεται η ιατρική 
του χρήση για περισσότερο από τριάντα χρόνια, από τα οποία τα 15 τουλάχιστον στα κράτη- μέλη της Ε.Ε. 
προ της αίτησης για έγκριση. 

Η γοητευτική συλλογή φυτών στη  φύση (αρωματικών που χρησιμοποιούνται  στη μαγειρική) θα πρέπ ει να 
γίνεται με αίσθημα ευθύνης ειδικά σε όποια περιοχή αποτελεί «ζωντανό μουσείο Φυσικής Ιστορίας». Δεν 
πρέπει με απληστία να συλλέγονται νεαρά φυτά πριν από την καρποφορία ούτε να ξεριζώνονται, εφόσον 
υπάρχουν στην ίδια θέση εδώ και αιώνες (περιγράφονται σε αρχαία συγγράμματα, όπως από τον 
Διοσκουρίδη) με συνέπεια τη διαταραχή του οικοσυστήματος.  

Πηγή: Τεσσαρομάτη Χριστίνα, «Από το βότανο στο εργαστήριο» 
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2.Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 
Τα βότανα μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες σύμφωνα με τη δράση τους:   

• Αναλγητικά: Τα αναλγητικά βότανα σκοπό έχουν να μειώσουν τους πόνους. Η χρήση τους μπορεί να γίνει 
εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. 

• Ανθελμινθικά: Τα βότανα αυτά έχουν την ιδιότητα να ξεριζώνουν από το πεπτικό σύστημα τα διάφορα 
παράσιτα που το ταλαιπωρούν.  

• Αντιεμετικά: Τα βότανα τα οποία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία έχουν την ιδιότητα να ανακουφίζουν ή 
να αποτρέπουν τον εμετό. Επίσης μπορούν να μειώσουν και να καταπολεμήσουν το δυσάρεστο αίσθημα της 
ναυτίας.  

• Αντικαταρροϊκά: Τα αντικαταρροϊκά βότανα βοηθούν το σώμα να αποβάλλει τις εκκρίσεις στην περιοχή 
των παραρρινικών κόλπων. 

• Αντιλιθικά: Σε αυτή την κατηγορία βοτάνων υπάγονται τα βότανα τα οποία προλαμβάνουν τον 
σχηματισμό των λίθων ή της άμμου στα νεφρά, ή μπορούν να βοηθήσουν στην αποβολή τους.  

• Αντιμικροβιακά : Τα βότανα αυτής της κατηγορίας μπορούν να βοηθήσουν το σώμα να καταστρέψει ή να 
αντισταθεί σε παθογόνους μικροοργανισμούς.  

• Άλλες δράσεις των βοτάνων: Αντιοξειδωτική, Αντιγηραντικές, Αντικαρκινικά, Αγγειοδιασταλτική, 
Καρδιοπροστατευτική. 

 

Τα βότανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τις εξής μορφές:  

Αφέψημα (με σιγοβράσιμο), Έγχυμα (στον ατμό), Βάμμα (στην αλκοόλη), Σιρόπι, Αιθέρια έλαια,  
Κατάπλασμα (δεμένα σε ένα ύφασμα), Νωπός χυμός (συμπιεσμένα), Σκόνη (αποξηραμένα), Αλοιφή (με 
πρώτη ύλη το έγχυμα, το αφέψημα, το χυμό, τη σκόνη). 

Η Ελλάδα φημίζεται για τα μοναδικά βότανα της, ώστε δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι η ελληνική κο υζίνα 
έχει να κάνει με βότανα. Η άριστη ποιότητα και η μεγάλη ποικιλότητα των ελληνικών βοτάνων οφείλονται 
στη μεγάλη ηλιοφάνεια που έχουμε στην Ελλάδα, στα διαφορετικά εδάφη και στο διαφορετικό μικροκλίμα 
κάθε περιοχής. 

3.ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΟΥ ΜΠΕΛΕΣ  
Βότανα συναντάμε συνήθως σε περιοχές του βουνού Κερκίνη (Μπέλες) που δεν καλύπτονται από πυκνή 

δασοκάλυψη, γιατί χρειάζονται τον ήλιο, έστω και ανάμεσα από αραιές φυλλωσιές, καθώς και έδαφος που 
δεν καλύπτεται ασφυκτικά για παράδειγμα από πευκοβελόνες. Τα πιο κοινά βότανα τα οποία συναντάμε σε 
χαμηλό υψόμετρο και έξω από οικισμούς του Μπέλες είναι: 

Πολυτρίχι, Σκορπίδι, Πολυκόμπι, Σημύδα, Λαδανιά, Τερεβυνθιά, Τεύκριο, Τεύκριο το πόλιο, 
Θυμάρι σε τέσσερα είδη, Ρίγανη, Σπαθόχορτο, Αγριοβάρσαμο, Μέντα, Κόλιτσίδα, Αχίλλεια,  
Ραδίκι, Χαμομήλι, Παπαρούνα, Αγριοράδικο, Λάπαθο, Αγριομάρουλο, Πεντάνευρο, Ζωχός, 
Λυσιμάχεια.  (Δείτε τις εικόνες τους στις σελίδες των αντίστοιχων δραστηριοτήτων). 
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Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 
Το φυσικό περιβάλλον μιας περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το γεωλογικό της υπόβαθρο. 

1.ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

 
Τμήμα Γεωμορφολογικού χάρτη της Ελλάδας (από Ψηφιακό Σχολείο digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/) 

Κοιτάζοντας έναν γεωφυσικό χάρτη, μπορεί κανείς  να διακρίνει την πεδιάδα του Στρυμόνα, τα όρη Κερκίνη, 
Όρβηλο, Βροντούς, Μενοίκιο, Φαλακρό, Παγγαίο, Κερδύλλιο, Βερτίσκο, Κρούσσια, τον ποταμό Στρυμόνα, 
που έρχεται από τη Βουλγαρία, διασχίζει τη στενή κοιλάδα του Ρούπελ και, αφού συναντήσει τον ποταμό 
Αγγίτη, που έρχεται από τη Δράμα, καταλήγει στο Στρυμονικό κόλπο. 

Η αίσθηση που έχει κάποιος όταν βλέπει το όρος Κερκίνη είναι ότι μοιάζει σαν ένα φυσικό τείχος. Από την 
ανατολική πλευρά τελειώνει στον ποταμό Στρυμόνα, δηλαδή το ποτάμι έκοψε την συνέχεια μεταξύ αυτού 
και των υπολοίπων βουνών απέναντι και διαμόρφωσε μια κοιλάδα, ενώ αντίθετα από τη δυτική πλευρά, εκεί 
που είναι η Δοϊράνη, για κάποιο γεωλογικό λόγο σταμάτησε να εκτείνεται περαιτέρω. Από τη νότια πλευρά 
υπάρχει μία κοιλάδα από Ροδόπολη μέχρι Ν. Πετρίτσι και μία άλλη κοιλάδα βρίσκεται από την βόρεια 
πλευρά του βουνού.  

Το τρεχούμενο νερό χαράζει την επιφάνεια της γης. Με συνεχή ροή επάνω από τα πετρώματα προσπαθεί 
να εξομαλύνει το ανάγλυφο, που δημιουργείται εξ αιτίας της ορεογένεσης, δηλαδή του σχηματισμού 
βουνών πάνω στη γη. Αυτό ονομάζεται ποτάμια διάβρωση. Σχηματίζονται έτσι υδρολογικές λεκάνες. 

Η υδρολογική λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα δεν είναι μία ενιαία λεκάνη, αλλά πολλές διαδοχικές λεκάνες, 
πεδιάδες, που τις χωρίζουν βουνά. Ένα τέτοιο βουνό είναι και το όρος Κερκίνη, που χωρίζει την λεκάνη του 
Στρυμόνα στην ελληνική πλευρά (πεδιάδα των Σερρών), με την αντίστοιχη λεκάνη του Στρυμόνα στην 
βουλγαρική πλευρά (πεδιάδα του Σαντάνσκι). Το όρος Κερκίνη αποτελεί λοιπόν ένα φυσεογραφικό όριο,  
ανάμεσα στις δύο αυτές λεκάνες. 
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2.ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

 
Εικόνα από googleearth 

Σε μια εικόνα του γήινου ανάγλυφου από ψηλά παρατηρεί κανείς το καταπράσινο χρώμα του όρους 
Κερκίνη, γεγονός που δηλώνει πλούσια βλάστηση. Επίσης διακρίνει κανείς την πεδιάδα του Στρυμόνα, που 
στο κεντρικό μέρος έχει καλλιέργειες, όμως στις πλευρές δεν είναι πράσινη αλλά μπεζ, καθώς και τα λιγότερο 
πράσινα άλλα βουνά, όπως για παράδειγμα το όρος Μενοίκιο, όπου η βλάστηση είναι λιγότερη. 

Τα φυσικά αυτά χαρακτηριστικά του όρους Κερκίνη, ότι είναι ένα ψηλό τείχος, ψηλότερο από τα δίπλα 
βουνά, ότι είναι γεμάτο σε νερά, χαράδρες και δάση, οφείλονται στην γεωλογία του, διότι τα πετρώματά του  
δεν επιτρέπουν την καθίζηση του νερού προς τα βαθύτερα, αλλά συμβάλουν στην επιφανειακή του απορροή 
και την δημιουργία πηγών μέχρι και 200 μ πιο κάτω από την κορυφή του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί 
συντηρεί την βλάστηση. 

Αντίθετα, το όρος Μενοίκιο έχει ανθρακικά πετρώματα, τα οποία τα διαλύει το νερό της βροχής (όπως παθαίνουνε τα μάρμαρα 
των μνημείων μέσα στις πόλεις με την όξινη βροχή) και δημιουργούνε μια υπόγεια αποστράγγιση και σπήλαια.  Έτσι λοιπόν έχει 
μικρότερη επιφανειακή απορροή, μικρότερα ποταμάκια, λιγότερες πηγές. 

Το αίτιο λοιπόν που προκαλεί αυτές τις φυσικές συνθήκες ονομάζεται γεωλογικό υπόβαθρο. Τα πετρώματα 
του όρους Κερκίνη ανήκουν στην γεωλογική ζώνη της Σερβομακεδονικής, που μέσα στην Ελλάδα 
περιλαμβάνει επίσης τα βουνά Κρούσσια, Βερτίσκος, μέχρι το Στρατώνι στην Χαλκιδική και μέχρι το Άγιο 
Όρος. Όλα αυτά τα βουνά δηλαδή έχουν πετρώματα ίδιας γεωλογικής ταυτότητας. Αντίθετα τα βουνά 
ανατολικότερα ανήκουν σε άλλη γεωλογική ζώνη, τη ζώνη της Ροδόπης και έχουν άλλα πετρώματα 
υποβάθρου. Το γεωλογικό όριο ανάμεσα στη μία και στην άλλη ζώνη π ερνάει μέσα από την πεδιάδα των 
Σερρών, τα εδάφη της οποίας αποτελούνται από χαλαρές αποθέσεις του ποταμού (αλλουβιακά ιζήματα), τα 
τελευταία περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια.  

 Εικόνα: Ελληνική Ενδοχώρα, μάζες ΡΟΔΟΠΗΣ – ΣΕΡΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ (από Ψιλοβίκος κ.α, 1994) 
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Τα κυριότερα πετρώματα του όρους Κερκίνη είναι γνεύσιοι, αμφιβολίτες και μιγματίτες, τα οποία είναι 
πετρώματα μεταμορφωμένα. Μεταμορφωμένο ονομάζεται ένα γεωλογικό υλικό, που πιέστηκε και 
θερμάνθηκε μέσα στον στερεό φλοιό της Γής, έτσι ώστε μ εγάλωσε, στράβωσε, ζεστάθηκε, παραμορφώθηκε 
και στο τέλος αυτό που προέκυψε είναι ένα άλλο πέτρωμα. Αυτό το πράγμα συμβαίνει και στην περιοχή του 
όρους Κερκίνη.  

Το πιο γνωστό παράδειγμα στη διαδικασία της μεταμόρφωσης είναι ο ασβεστόλιθος που δεν είναι τίποτα άλλο από ανθρακικά 
κελύφη οργανισμών, τα οποία αποτέθηκαν μέσα στην θάλασσα σε 400-600 μέτρα βάθος. Το υλικό αυτό όταν βρεθεί βαθιά στον 
φλοιό της Γής και πιεστεί και ζεσταθεί γίνεται το γνωστό σε όλους μάρμαρο. 

 

Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε μαζί τον ελληνικό και τον βουλγαρικό γεωλογικό χάρτη του Μπέλες, όπου 
το μωβ χρώμα αφορά σε μεταμορφωμένα πετρώματα και συγκεκριμένα γνεύσιους, και το κεραμιδί χρώμα 
είναι ένα παλιό ηφαίστειο, τόσο παλιό που και σ’ αυτό ο γρανίτης του μετασχηματίστηκε σε κάτι άλλο. Η 
δυτική λοιπόν πλευρά του όρους Κερκίνη χαρακτηρίζεται από ηφαιστειακά πετρώματα ενώ η ανατολική του 
πλευρά από μεταμορφωμένα πετρώματα. Στους πρόποδες του βουνού είναι κυρίαρχη η παρουσία υλικών, 
τα οποία αποτελούνται από βράχους και πέτρες, που διαβρώθηκαν από το βουνό και αποτέθηκαν στη βάση.  

 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
Στον παραπάνω γεωλογικό χάρτη υπάρχουν δυο διακεκομμένες γραμμές παράλληλες με το βουνό, η μία 

κάτω (στη νότια πλευρά του) και η άλλη επάνω (στη βόρεια πλευρά του) και αντιπροσωπεύουν δύο μεγάλα 
ρήγματα: Το νότιο ρήγμα στην ελληνική πλευρά του βουνού, που εκτείνεται από την Καστανούσα και τα 
Πορόια μέχρι το Ν.Πετρίτσι, και το βόρειο ρήγμα στην βουλγαρική πλευρά. 

  
Τα ρήγματα αυτά αποτελούν επιφάνειες στις οποίες σπάζουν τα πετρώματα και ολισθαίνει το βουνό, το 

οποίο υψώνεται σε σχέση με τη γύρω περιοχή (λέγεται τεκτονικό κέρατο). Η περιοχή έχει κι άλλα 
δευτερεύοντα ρήγματα, τα οποία όμως λειτουργούν υπό άλλο καθεστώς δυνάμεων σε σχέση με την κύρια 
ζώνη ρηγμάτων που αναφέρθηκε.  
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3.ΠΡΟΠΟΔΕΣ – ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΑ ΡΙΠΙΔΙΑ 
Το όρος Κερκίνη είναι ένα ψηλό και απότομο βουνό, με αποτέλεσμα το νερό της επιφανειακής απορροής να 

κυλάει με μεγάλη ταχύτητα μέσα στις στενές και βαθιές χαράδρες. Καθώς ρέει το νερό ανακατεύεται μ ε ιλύ, 
άργιλο και άμμο δημιουργώντας τις λεγόμενες λασπορροές. Αυτή η λάσπη μπορεί να ασκήσει μία δύναμη 
άνωσης στις πέτρες και έτσι μπορεί να ξεκολλήσει μέχρι και μεγάλους ογκόλιθους και να τους παρασύρει 
προς τους πρόποδες, ώσπου να καταλήξουν στην πεδιάδα, όπου το έδαφος είναι επίπεδο. Τότε το νερό 
κόβει ταχύτητα και αποθέτει τα υλικά, που ξήλωσε από πιο ψηλά, σχηματίζοντας βεντάλιες υλικών, που 
ονομάζονται ριπίδια (ριπίδιο = βεντάλια). Στην αρχή της βεντάλιας βρίσκονται τα χονδρά υλικά και 
παρακάτω τα πιο λεπτόκοκκα υλικά.  

Πολλές φορές τα αλλουβιακά ριπίδια αλληλεπικαλύπτονται, δηλαδή η μια βεντάλια ενώνεται με την άλλη.  

 
Εικόνα: Σχηματική αναπαράσταση αλλουβιακού ριπιδίου (από Παπαπέτρου- Ζαμάνη, 1995). 

ΥΔΡΟΦΟΡΙΑ  
Σε επόμενες φάσεις του γεωλογικού χρόνου το τρεχούμενο νερό, φτάνοντας στην έξοδό του από την στενή 

κοιλάδα, συναντά έδαφος από χονδρόκοκκα υλικά, το οποίο λειτουργεί σαν ένα γεωλογικό σουρωτήρι. Έτσι 
το νερό καθεισδύει βαθύτερα στο έδαφος. Συνεπώς οι περιοχές αυτές είναι μεν αφιλόξενες για τις  
καλλιέργειες λόγω της πολλής πέτρας, χαρακτηρίζονται όμως από πολύ μεγάλη υπόγεια υδροφορία. 

Πιο συγκεκριμένα τα χωράφια στην περιοχή του Μπέλες, όσα είναι πάνω σε αλλουβιακά ριπίδια, είναι 
χωράφια χωρίς μεγάλες απαιτήσεις για καλλιέργεια, σκελετικά με πολύ πέτρα, δύσκολα οργώνονται, ενώ 
αντίθετα αυτά που είναι πιο κάτω, δηλαδή στα πλέον λεπτόκοκκα υλικά, είναι εξαιρετικά παραγωγικά 
χωράφια, τα καλύτερα στην περιοχή. 

Η πεδιάδα του Στρυμόνα δεν είναι όλη ποτιστική. Το χαμηλό τμήμα της, που βρίσκεται κάτω από τα 35 μέτρα από την επιφάνεια 
της θάλασσας (στάθμη της λίμνης Κερκίνης), είναι ποτιστικό. Από εκεί και επάνω όλα τα υπόλοιπα αρδευτικά ύδατα προέρχονται  
από γεωτρήσεις, που δίνουν πολύ νερό εξαιτίας αυτών των σχηματισμών που βρί σκονται στους πρόποδες των βουνών.  
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4.ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ  

ΓΝΕΥΣΙΟΣ: 
Οι γνεύσιοι, που απαντώνται στην περιοχή του όρους Κερκίνη, είναι πέτρες με χαρακτηριστική σχιστότητα, 

είναι ψημ ένες και πιεσμένες πολύ, δηλαδή η μεταμόρφωσή τους (το γεωλογικό τους ψήσιμο υπό πίεση),  
διήρκεσε πολύ στο γεωλογικό χρόνο. 

 Οι γνεύσιοι μπορεί να έχουν χαρακτηριστική στρωματώδη μορφή, (στρωματώδεις γνεύσιοι, Εικ.1), ή 
μπορεί να έχουν χαρακτηριστικά μάτια μέσα, (οφθαλμώδεις ή φακοειδείς γνεύσιοι, Εικ.2), ή μπορεί να 
έχουν μια υφή που να μοιάζει πολύ με γρανίτη χωρίς να είναι (γρανιτικοι γνεύσιοι, Εικ.3), ή να είναι κάπως 
ακανόνιστοι (μιγματικοί γνεύσιοι, Εικ.4). 

ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΗΣ, ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ:  
Ο αμφιβολίτης, (Εικ.5) είναι ένας χαρακτηριστικός μαυρόχρωμος, σκουρόχρωμος, πρασινομαυρόχρωμος 

λίθος, που υπάρχει στην περιοχή του όρους Κερκίνη. Αν τον δούμε σε κρυσταλλογραφικό μικροσκόπιο, 
διακρίνονται οι κρύσταλλοι, που είναι οι διαφορετικοί χρωματισμοί που υπάρχουνε μέσα σ’ αυτή την πέτρα.  

Στον αμφιβολιτικό σχιστόλιθο (Εικ.6.) έχουμε ίδια κατάσταση, με λίγο πιο μεγάλους κρυστάλλους μέσα σ’ 
αυτόν.  

Εικ.1         ΕΙΚ.2     

Εικ.3        Εικ.4     

Εικ.5        Εικ.6  
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5.ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ (ΜΠΕΛΕΣ) 
Το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή -στην Ελληνική πλευρά- χαρακτηρίζεται ως Μεσογειακό, ημίξηρο, με 

ψυχρούς χειμώνες. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 9ο C (μέση ελάχιστη) έως 20ο C (μέση μέγιστη), αλλά 
έχουν μετρηθεί θερμοκρασίες -17ο (απόλυτη ελάχιστη) έως 43ο (απόλυτη μέγιστη). Στην περιοχή βρέχει κατά 
μέσο όρο 87 ημέρες το έτος, χιονίζει κατά μ.ο. 4 ημέρες το έτος, κάνει παγετό κατά μ.ο. 25 ημέρες το έτος και 
η σχετική υγρασία είναι περίπου 65%. Η περιοχή προφυλάσσεται από την επίδραση των βόρειων ισχυρών 
ανέμων, χάρη στην ιδιαίτερη μορφολογία του όρους Κερκίνη.  

Το τοπικό κλίμα στον οικισμό των Άνω Ποροΐων είναι ιδιαίτερα φιλικό, ο δε οικισμός αποτέλεσε στο 
παρελθόν γνωστό παραθεριστικό θέρετρο και διατηρεί ακόμη αυτή την φήμη. Ως προς την ποιότητα του 
κλίματος αναφέρεται στις παραδόσεις ότι βλάχοι, προκειμένου να επιλέξουν την καλύτερη περιοχή για να  
εγκατασταθούν (βλ. ενότ.«Τα Άνω Πορόια», σελ27), παρακολουθούσαν την ταχύτητα σήψης σε σφάγια που 
άφηναν κρεμασμένα στην ύπαιθρο, και αποδείχτηκε βέλτιστη η περιοχή του σημερινού οικισμού των Α. 
Ποροΐων, έναντι άλλων τοποθεσιών στην ευρύτερη περιοχή.  

 
 

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ 
Το όρος Κερκίνη είναι καταπράσινο λόγω των πολλών επιφανειακών υδάτων και πηγών καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου.  

Μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα φιλόξενο βουνό, καθώς προσφέρει στον επισκέπτη του νερό, τροφή και 
προστασία.  

Χαρακτηρίζεται από βαθιές χαράδρες, καθώς αυτή η περιοχή ως τεκτονικό κέρατο ανυψώνεται, το 
τρεχούμενο νερό την σχίζει βαθιά, σχηματίζοντας κοιλάδες σχήματος V.  

Οι χαράδρες καταλήγουν στους πρόποδες σε χαρακτηριστικές μορφές ριπιδίων. Αυτές οι περιοχές έχουν 
εδάφη με χονδρόκοκκα υλικά, δύσκολα για καλλιέργεια σε αντίθεση με τα εδάφη πιο κάτω και δίπλα στο 
ποτάμι.  

Αυτό επηρεάζει άμεσα όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, την γεωργία, την κτηνοτροφία και ό,τι έχει 
σχέση με περιβαλλοντικές δράσεις.  
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Ε. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΠΕΛΕΣ 

1.ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Το όρος Κερκίνη έχει προσανατολισμό Α-Δ σε μήκος 70 χιλιομέτρων και αποτελεί το φυσικό σύνορο 

ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Βουλγαρία και ΠΓΔΜ(Σκόπια). Ψηλότερη κορυφή του είναι η πυραμίδα 24 στη 
θέση Δεμίρ Καπού (Σιδηρόπορτα) 2031μ. Οι γεωμορφολογικές αλλαγές στο όρος Κερκίνη δεν άλλαξαν το 
τοπίο από τους προϊστορικούς χρόνους έως σήμερα, κάπως έτσι δυσπρόσιτο και δυσκολοδιάβατο θα ήταν 
εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. 

Η ιστορία του όρους Κερκίνη λογικά εντάσσεται στην ιστορική πορεία της ευρύτερης περιοχής της Σιντ ικής, 
του Ν. Σερρών και ακόμα ευρύτερα της Μακεδονίας. 

Το όρος Κερκίνη είναι γνωστό από την αρχαιότητα με αυτήν την ονομασία. Ονομαζόταν έτσι λόγω του 
απότομου και απόκρημνου εδάφους του (λατινικά  ci rcumcisum = απότομος,  αμφίκρημνος ) σύμφωνα με 
τον Κ. Παπακυριάκου. Η ονομασία Μπέλες δόθηκε αργότερα και υπάρχουν δύο εκδοχές για την προέλευσή 
της. Η μια εκδοχή είναι ότι έχει προέλευση σλαβική και σημαίνει «λευκό» (οι βόρειοι γείτονες το λένε 
Μπελάσιτσα). Η άλλη εκδοχή είναι ότι είναι βλάχικη ονομασία (γλώσσα λατινογενής) και σημαίνει «το ωραίο 
βουνό» (Bella Montagna). 

Αναφορές για την περιοχή γίνονται από τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη και αργότερα τον Στράβωνα.  

 

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ 
Το 1978 ανακαλύφθηκε ο νεολιθικός οικισμός Προμαχών - Topolnica από την B. Batcarova, τότε 

διευθύντρια του ιστορικού μουσείου της πόλης Petric. Βρίσκεται 1 χλµ. δυτικά του ποταμού Στρυμόνα, στα 
ανατολικά του όρους Κερκίνη,  2 χλµ. νότια του βουλγαρικού χωριού Topolnica  Πετριτσίου και 3,5 χλµ. 
βορειοδυτικά του ελληνικού χωριού Προµαχών.  

Οι οικισμοί που βρέθηκαν μαρτυρούν ότι υπήρξε ζωή τουλάχιστον από το 6000 π.Χ. περίπου (νεολιθική 
εποχή). Τα κτίρια ήταν με ξύλινους πασσάλους μπηγμένους στο έδαφος, οι οποίοι καθόριζαν τη διαρρύθμιση 
των εσωτερικών χώρων. Γύρω στους πασσάλους πλέκονταν εύκαμπτα κλαδιά επιχρισμένα από πηλό. Η 
στέγη ήταν από άχυρα. 

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 
Πρώτος γνωστός λαός για την περιοχή και γενικότερα σε όλη τη Μακεδονία ήταν οι Πελασγοί. Γενάρχης των 

Πελασγών αναφέρεται ο Πελασγός. Με τ' όνομά του συνδέθηκαν πολυάριθμοι θρύλοι και παραδόσεις. 
Σύμφωνα με μια απ' αυτές, ο Πελασγός ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αναδύθηκε απ' τη γη κι έγινε έτσι 
γενάρχης των ανθρώπων. Γύρω στον 19ο αιώνα π.Χ. ήρθαν εδώ από την Σιντιίδα, τη σημερινή Λήμ νο, οι 
Σιντοί ή Σίντιοι. Σύμφωνα με τον Στράβωνα το φύλο αυτό, αφού έφτασε στον Στρυμονικό Κόλπο ακολούθησε 
το ρου του Στρυμόνα, που τα χρόνια εκείνα αποτελούσε το φυσικό δρόμο για τις Βαλκανικές περιοχές, καθώς 
ήταν πλωτός έως και τη λίμνη του Αχινού. Άλλοι ιστορικοί υποστηρίζουν πως ήταν πελασγική φυλή, 
συγγενική με τους Σιντίους της Σαμοθράκης που ο Όμηρος ονομάζει «Αγριόφωνες». Οι Σίντιοι είχαν τα ίδια 
ήθη και έθιμα με τους υπόλοιπους Έλληνες. Μιλούσαν την ελληνική γλώσσα και λάτρευαν τους δώδεκα 
θεούς του Ολύμπου. Ο αγαπημένος τους όμως θεός ήταν ο χωλός χαλκουργός Ήφαιστος.  
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2.ΑΡΧΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 
Ως τα τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα στις περιοχές ανατολικά του Αξιού και δυτικά του Στρυμόνα κατοικούσαν οι 

Παίονες, οι οποίοι κατοικούσαν και σε περιοχές της ανατολικής όχθης του ποταμού ως Σιρροπαίονες. Ο 
Ηρόδοτος αναφέρει την χώραν των Παιόνων της περιοχής του Στρυμόνα, περιγράφει δε το χρονικό της 
σθεναρής αντίστασης τους στους Πέρσες. Μετά την κατάκτηση της Θράκης και της Μακεδονίας από τους 
Πέρσες και την απομάκρυνση των Παιόνων στα τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα, κατοίκησαν στην περιοχή κυρίως 
Βισάλτες και Οδομάντες. 

 

ΚΛΑΣΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 
Όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης ο Βασιλιάς των Οδρυσών Σιτάλκης μαζί με τους Αθηναίους συμμάχους του 

το 429 π.Χ., στην πορεία του εναντίον του Βασιλιά της Μακεδονίας Περδίκα διέσχισε το έρημο όρος Κερκίνη 
έχοντας αριστερά τους Σιντούς και δεξιά τους Μαίδους και τους Παίονες. Διέσχισε το όρος ακολουθώντας 
τον δρόμο που ο ίδιος είχε ανοίξει προηγουμένως δια μέσου του δάσους όταν είχε εκστρατεύσει εναντίον 
των Παιόνων.  

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 
Στα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα η περιοχή της σημερινής Ανατολικής Μακεδονίας εντάσσεται από τον  

Φίλιππο Β' στο Βασίλειο της Μακεδονίας. Η περιοχή του σημερινού Δήμου Σιντικής πρέπει να συγκέντρωνε 
το ενδιαφέρον των Μακεδόνων βασιλέων λόγω της στρατηγικής θέσης στην είσοδο των στενών του 
Στρυμόνα, όσο και για τη μεταλλοφόρο περιοχή του όρους Αγκίστρου και του ανατολικού Μπέλες. Τότε 
φαίνεται ότι δημιουργήθηκε ο πρώτος οικισμός στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα το Ν. Πετρίτσι ή κατά μία 
άλλη εκδοχή το Μανδράκι,  καθώς υπήρχαν αργυρωρυχεία των Μακεδόνων. Οι φυλές της ενδοχώρας της 
Ανατολικής Μακεδονίας υπάγονταν στον Μακεδόνα βασιλ έα ως αυτοδιοικούμενα «έθνη» υπό τοπικούς 
ηγεμόνες, και συνεισέφεραν φόρο και στρατό. Ο εκπολιτιστικός παράγοντας των Μακεδόνων επέδρασε τόσο 
πολύ ώστε ενώθηκαν σε ένα έθνος και πολέμησαν μαζί μέχρι τη μάχη της Πύδνας 168 π.Χ. εναντίον των 
Ρωμαίων όπου στήριξαν τον Περσέα (τελευταίο βασιλιά της Μακεδονίας), με 3000 άνδρες.  

ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 
Μετά τη µάχη της Πύδνας και την υποταγή της Μακεδονίας στους Ρωµαίους (168 π.Χ.) η περιοχή της 

Σιντικής εντάχθηκε στην Πρώτη από τις τέσσερεις Μερίδες στις οποίες διαιρέθηκε το Βασίλειο της 
Μακεδονίας, με πρωτεύουσα την Αμφίπολη.  
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3.ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 
Η περιοχή ακολούθησε την πορεία των γεγονότων και των διοικητικών μεταρρυθμίσεων που 

μεταμόρφωσαν τη Ρωμαϊκή σε Βυζαντινή αυτοκρατορία. Από τον 4ο μ.Χ. αιώνα έως τον 18ο μ.Χ. αιώνα η 
περιοχή αποτελεί πεδίο συνεχών εποικισμών, συγκρούσεων, λεηλασιών και διοικητικών μεταβολών. Ο 
Στρυμόνας ποταμός συνεχίζει να αποτελεί τη βασική οδό προς τις βορειότερες περιοχές στην ενδοχώρα της 
Βαλκανικής αλλά και τη οδό από την οποία γινόντουσαν οι επιδρομές των Βορείων παραδουνάβιων φυλών, 
καθοριστικό στοιχείο για τις συνεχείς ανακατατάξεις στην περιοχή. 

Ευρήματα για το όρος Μπέλες (που δεν έχει ερευνηθεί ακόμη ανασκαφικά παρά μόνο επιφανειακά) είναι 
τα ερείπια ενός οχυρωματικού περιβόλου στη Μακρυνίτσα (6ος μ.Χ.) και αρχιτεκτονικά μέλη μιας 
παλαιοχριστιανικής εκκλησίας στο Νεοχώρι Σιντικής. Η κοιλάδα του κάτω ρου του Στρυμόνα είναι μόνιμα 
πλημυρισμένη και μικροί οικισμοί αναπτύσσονται στις πλαγιές.  

 
Γεγονότα της εποχής εκείνης περιλαμβάνουν την κάθοδο των Σλαύων, που εμφανίζονται σε οικισμούς μέχρι 

και έξω από τη Θεσσαλονίκη, τις συνεχείς εκστρατείες των Βυζαντινών αυτοκρατόρων (Κώνστας Β΄, 
Κωνσταντίνος Δ΄, Ιουστινιανός Β΄), που προσπαθούν να προστατέψουν τα βόρεια σύνορα. Τα μεγάλα αστικά 
κέντρα τους σκοτεινούς 7ο - 8ο αιώνες έχουν πια εκλείψει. 

Από τα μέσα του 9ου αρχίζει μια περίοδος γενικής ανασυγκρότησης με τις Σέρρες να αποτελούν το μείζον 
διοικητικό και στρατηγικό κέντρο σε όλο το νομό, αλλά το πιο κοντινό μεγάλο κέντρο αρχίζει να είναι το 
Μελένικο. Η περιοχή ανήκει στην επισκοπή Μελενίκου και η εκκλησία πια παίζει καθοριστικό παράγοντα για 
την ιστορική πορεία της περιοχής.  

Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 
Σημαντικό γεγονός αποτελεί η μάχη στο Κλειδί που κατά την πιο πιθανή εκδοχή διεξάγεται στα στενά του 

Ρούπελ. Ο Βασίλειος ο Β΄ ο Βουλγαροκτόνος κατατροπώνει τον Τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ το 1014. Ο 
Βασίλειος τιμώρησε με τύφλωση τους χιλιάδες βούλγαρους αιχμαλώτους, ως υπηκόους του και βυζαντινούς 
πολίτες και όχι ως εχθρούς της Αυτοκρατορίας, πράξη σύμφωνη με την βυζαντινή νομοθεσία απέναντι σε κάθε 
βυζαντινό πολίτη που θα προέβαινε σε επαναστατική ενέργεια. Οι χιλιάδες τυφλοί στρατιώτες αφέθηκαν 
ελεύθεροι και βογκώντας έφταναν στα σπίτια τους. Ο Σαμουήλ δεν άντεξε το φρικτό θέαμα και πέθανε από τον 
ψυχικό κλονισμό. Στην κοινότητα του Προμαχώνα, στην είσοδο του παλαιού χωριού, υπάρχει λιτό μνημείο για την 
νίκη των Βυζαντινών. 
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ΎΣΤΕΡΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 
Το 1204 η πτώση τη Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους έχει επίπτωση για την περιοχή του Μπέλες τις 

σφαγές του Βούλγαρου Τσάρου Ιωάννη, ή Καλογιάννη ή Ιωαννίτση αλλά κύρια Σκυλογιάννη για τις φρικαλεότητες 
κυρίως στην πόλη των Σερρών. 

Το 1246 Ο Αυτοκράτορας της Νίκαιας Βατάτζης ελευθερώνει το Μελένικο και ορίζει διοικητή Σερρών και 
Μελενίκου τον Μιχαήλ Η  ́Παλαιολόγο, τον μετέπειτα αυτοκράτορα.  

Εκείνη την εποχή υπήρχαν μικροί οικισμοί στους πρόποδες του όρους Κερκίνη. Αυτό μαρτυρούν ο μικρός 
ναΐσκος στα κ. Πορόϊα και το νεκροταφείο στο Κλειδί. Τον 14ο αιώνα ανάγεται η ίδρυση του κάστρου του 
Σιδηροκάστρου από τον Ανδρόνικο Γ΄.  

Η περιοχή γίνεται θέατρο πολέμων ανάμεσα στους Βυζαντινούς στους Βουλγάρους και στους Σέρβους. Έχουμε 
την κατάληψη της περιοχής από του Σέρβους με τον Στέφανο Δουσάν.  

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 
Το Σιδηρόκαστρο πέφτει στα χέρια των Τούρκων το 1383 και από εκεί και μετά είναι γνωστό ως Δεμίρ Ισσάρ 

(Σιδερένιο Κάστρο). Η περιοχή μένει σκλαβωμ ένη ως το 1913. 

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
Ο Μακεδονικός αγώνας (από το 1872) αν κριθεί συνολικά με την κορύφωση στους Βαλκανικούς πολέμους 

(1912-13), πρέπει να θεωρηθεί η μεγαλύτερη απελευθερωτική προσπάθεια των Ελλήνων μετά τη 
επανάσταση του 1821, χωρίς την οποία η Μακεδονία θα χανόταν οριστικά. Ειδικά για τους Μακεδόνες που 
μετά από 500 χρόνια δουλείας μπορούσαν να μιλούν την γλώσσα τους και να πιστεύουν την θρησκεία τους, 
είναι η κορυφαία στιγμή της Ιστορίας. 

Ο Μακεδονικός αγώνας θα μπορούσε να χωρισθεί σε τρεις περιόδους Η 1η περίοδος αρχίζει την εποχή του 
Βουλγαρικού σχίσματος το 1872 και λήγει την εποχή του Ελληνοτουρκικού πολέμου το 1897. Στο διάστημα 
αυτό οι Βούλγαροι με την καθοδήγηση της Ρωσίας περιόρισαν τη δράση τους μόνο σε προπαγανδιστικές 
ενέργειες. Η 2η από το 1898 μέχρι το 1903 όπου η Βουλγαρία σημείωσε πρόοδο στη προσπάθεια της να 
εντάξει μεγάλους πληθυσμούς στη εξαρχία και η 3η από 1903 μέχρι το 1912 στην οποία έχουμε τον πιο οξύ, 
αποφασιστικό, ένοπλο αγώνα. 

Οι κομιτατζήδες με την οικονομική στήριξη της γειτονικής Βουλγαρίας και την εύκολη επικοινωνία 
προσπάθησαν να αφομοιώσουν στο δόγμα του πανσλαβισμού του Ελληνικούς σλαβόφωνους πληθυσμούς 
του Μπέλες. Η Ελληνική τους συνείδηση όμως και η πίστη και αφοσίωση στο Ορθόδοξο πατριαρχείο  
απέτρεψε τα σχέδια των Βουλγάρων αλλά και των Ρουμάνων εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις που δεν 
άντεξαν στο δέλεαρ του χρήματος και των προνομίων και όλα αυτά με την ανοχή των Τουρκικών αρχών. 
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4.ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 
Η πρώτη Βουλγαρική κατοχή για τα χωριά του Ν. Σερρών έγινε για λίγους μήνες από το τέλος του 

Οκτωβρίου του 1912 έως την 26η Ιουνίου του 1913. 

23 Ιουνίου του 1913 απελευθερώνονται Μπούτκοβο (Κερκίνη), Λειβαδειά, Δελή Χασάν (Μοναστηράκι), 24 
Ιουνίου ο Σταθμός (Ροδόπολη), τα Πορόϊα. 

26 Ιουνίου ο Βελισσαρίου με του ευζώνους καταλαμβάνει το Δεμίρ καπού σε 2 ώρες. 

26 και 27 Ιουνίου η μάχη της Βέτρινας (Ν. Πετρίτσι)  

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΒΕΤΡΙΝΑΣ 

 

Μετά από 529 χρόνια τουρκικής κατοχής και 1 χρόνο σκληρής βουλγαρικής κατοχής, η μάχη της Βέτρινας ή 
του Δεμίρ Ισσάρ, όπως έμεινε στην ιστορία, το καλοκαίρι του 1913 σήμανε την οριστική απελευθέρωση της 
περιοχής των Σερρών και την ενσωμάτωση της στον εθνικό κορμό. Τα Ελληνικά στρατεύματα προέλαυναν 
δυτικά από τους πρόποδες της οροσειράς της Κερκίνης, με εντυπωσιακό τρόπο όπως η κατάληψη του 
περάσματος Δεμίρ Καπού (Σιδηρά Πύλη) στην κορυφή του όρους από το 9ο Τάγμα Ευζώνων του Ιωάννη 
Βελισσαρίου και από τα νότια της περιοχής Σιδηροκάστρου, περιορίζοντας τους Βουλγάρους στο χωριό Ν. 
Πετρίτσι και στα στενά του Στρυμόνα. Η νίκη των Ελλήνων ήταν καθολική και στην υποχώρηση τους οι 
Βούλγαροι κατέστρεψαν την γέφυρα του ποταμού για να διαφύγουν. Ο λοχαγός Γεώργιος Παπαδόπουλος, 
επικεφαλής του λόχου Ευζώνων, έχει θαφτεί στο σημείο που έπεσε νεκρός, στα υψώματα πάνω από το 
στρατόπεδο του 567 Τ.Π, το οποίο φέρει και το όνομά του. 

ΣΥΝΘΗΚΗ ΑΝΑΚΩΧΗΣ ΧΑΤΖΗ ΜΠΕΪΛΙΚ (ΒΥΡΩΝΕΙΑ) 
Στο Χατζή Μπεϊλίκ (στη σημερινή Βυρώνεια) βρισκόταν το στρατηγείο του βασιλιά Κωνσταντίνου Α’ κατά 

τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο. Εδώ μαζί με τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο δέχτηκε την 1 Ιουλίου 1913 την 
αντιπροσωπεία της Βουλγαρίας για να υπογραφεί η συνθήκη ανακωχής μετά την νίκη των Ελληνικών 
στρατευμάτων στις μάχες της περιοχής, όπως στη μάχη της Βέτρινας (Ν.Πετρίτσι). Ως θέση του στρατηγείου 
θεωρείται ο πλάτανος του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βυρώνειας.  
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5.ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
Κατά τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο οι τότε οχυρώσεις παραδόθηκαν τον Μάιο του 1916 στις Βουλγαρικές 

δυνάμεις ύστερα από διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών, πριν η Ελλάδα  εισέλθει στον πόλεμο. Έτσι 
ξαναέχουμε κατοχή από του Βούλγαρους (Ράμνα, Χατζη Μπεϊλίκ, Βέτρινα), ενώ οι Γάλλοι κατέχουν τη 
Μακρυνίτσα Δοβά τεπέ, Πλατανάκια, Άνω Πορόϊα. Οι κάτοικοι της περιοχής ξεσπιτώθηκαν πάλι. Όταν 
γύρισαν το 1918 μετά την λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, βρήκαν καμένη γη. 

Έχουμε την οριοθέτηση των συνόρων στην κορυφογραμμή του όρους Κερκίνη, που ισχύει μέχρι σήμ ερα, 
πρώτα με τη συνθήκη του τέλους των Βαλκανικών Πολέμων (του Βουκουρεστίου 1913) και έπειτα με εκείνη 
του τέλους του Πρώτου Πολέμου (Συνθήκη του Νεϊγί 1919). 

Το Μπέλες στα βόρεια της κορυφογραμμής, προς τη Βουλγαρία, είναι ομαλό πρανές και συνεχίζεται σχεδόν 
πεδινό. Αντίθετα στα νότια, προς την Ελλάδα είναι απότομο, κρημνώδες, με διαδοχικά υψώματα, επίσης 
απότομα και κατηφορικά. Η οριοθέτηση των συνόρων ήταν τέτοια που η κορυφογραμμή να συμπίπτει με τα 
όρια της Ελλάδας, να υπάρχει μια στενή ουδέτερη ζώνη προς το πρανές της Βουλγαρίας και έπειτα να 
ακολουθούν τα βουλγαρικά σύνορα. Αυτή ή φυσιογνωμία του χώρου, σε συνδυασμό με τον ορισμό των 
εθνικών ορίων Ελλάδας και Βουλγαρίας, έδινε αντιστρόφως ανάλογα στρατιωτικά πλεονεκτήματα. Όποιος 
κατείχε την κορυφογραμμή ή τα υψώματα, ήταν σχεδόν απόρθητος από τα νότια (από την Ελλάδα), ενώ ήταν 
προσβάσιμος και ευπρόσβλητος από τα βόρεια (από τη Βουλγαρία). Αυτή η αποσαφήνιση έχει την αξία της 
για την κατανόηση των γεγονότων. Λόγω της στρατηγικής της σημασίας ήδη κατά την διάρκεια του Α' 
Παγκοσμίου Πολέμου, είχε ληφθεί η απόφαση να οχυρωθεί η οριογραμμή Ρούπελ.  

ΓΕΓΟΝΟΤΑ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
Ρούπελ «Τα οχυρά δεν παραδίνονται , καταλαμβάνονται»  

Τα οχυρά αυτά είχαν κατασκευασθεί, για την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας από βουλγαρική επίθεση, 
επειδή την περίοδο εκείνη, 1936-1940, η Βουλγαρία ήταν έξω από το Βαλκανικό Σύμφωνο Φιλίας και 
επιζητούσε να ξαναπάρει τα ελληνικά εδάφη που είχε καταλάβει αλλά δεν είχε καταφέρει να κρατήσει κατά 
τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-1913). Το Μάρτιο του 1941 η Βουλγαρία προσχώρησε στον Άξονα 
Γερμανίας Ιταλίας Ιαπωνίας με τη δελεαστική υπόσχεση ότι θα της παραχωρούνταν ολόκληρη η Ανατολική 
Μακεδονία και η Δυτική Θράκη. 

Η οχυρωματική αυτή γραμμή έλαβε το όνομά της από τον σχεδιαστή και δημιουργό της, τον τότε 
πρωθυπουργό και υπουργό εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Ιωάννη Μεταξά. Η γραμμή Μεταξά κάλυπτε τα 215 
χιλιόμετρα από τα 497 χιλιόμετρα της Ελληνοβουλγαρικής μεθόριου που θεωρούταν η κύρια απειλή για την 
Μακεδονία. Από το τριεθνές μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας έως τον Νέστο. Τα σύνορα 
από την μεριά της Γιουγκοσλαβίας δεν είχαν οχυρωθεί επειδή ίσχυε παραδοσιακή φιλία των δύο κρατών. 
Περιελάμβανε 21 Οχυρά. Στην περιοχή του Μπέλες βρίσκονται τα οχυρά  Ποποτλίβιτσα (Παπαδοπούλα), 
Ιστίμπεη (Οχυρό), Κελκαγιά  (Σπανή Πέτρα), Αρπαλούκι ( Στήριγμα), Παλιουριώνες, Ρούπελ. Το Οχυρό 
Ιστίμπεη απέχει 16 χιλιόμετρα από το Νέο Πετρίτσι, 250 περίπου μέτρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα 
και βρίσκεται σε υψόμετρο 1.339 μέτρων. Το Ρούπελ, κατασκευασμένο στις δυτικές πλαγιές του όρους 
Άγγιστρο στον ποταμό Στρυμόνα, μαζί με το οχυρό Παλιουριώνες εξασφάλιζαν τη στενωπό.  

Οι εργασίες άρχισαν στο όρος Κερκίνη το 1936. Η στρατηγική, η τακτική σχεδίαση, η τεχνική εκτέλεση  και η 
υλικοτεχνική πλευρά σχεδιάστηκαν στο σύνολό τους από Έλληνες αξιωματικούς του μηχανικού και με την 
τακτική υποστήριξη αξιωματικών του πεζικού και του πυροβολικού. Η σχεδίαση και υλοποίηση ήταν καθαρά 
έργο των Ελλήνων αξιωματικών του μηχανικού με τη βοήθεια αποκλειστικά ελληνικών κατασκευαστικών 
εταιρειών και την τεχνική υποστήριξη και συμβολή του ΕΜΠ.  

Τα οχυρά κατασκευάστηκαν με τρόπο που να αξιοποιούν το εδαφικό ανάγλυφο προς όφελος τους, αφού τα 
βόρεια σύνορα μας χαρακτηρίζονται από το δύσβατο ορεινό έδαφος με απότομες πλαγιές και ελάχιστες 
προσβάσεις προς το Αιγαίο. Δεν δημιουργήθηκε συνεχής αμυντική γραμμή αλλά σύμφωνα με τις σύγχρονες 
για την εποχή αντιλήψεις διεξαγωγής πολέμου, μια σειρά με κύρια οχυρά που προσφέρανε άμυνα σε βάθος.  
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Οι οδικές προσβάσεις την εποχή εκείνη ήταν ελάχιστες, με κύριες προσβάσεις τις κοιλάδες των ποταμών 
Στρυμόνα και Νέστου. Η αμυντική αυτή γραμμή ήταν ανώτερη της γραμμής «Μαζινώ» και εφάμιλλη της 
γραμμής «Ζίγριφντ (Siegfrid)». 

Τα Οχυρά 
Νομός Σερρών - Αν.Μακεδονία 
Περιοχή Μπέλες 
Οχυρό Ποποτλίβιτσα 
Οχυρό Ιστ ίμπεη 
Οχυρό Κελκαγία 
Οχυρό Αρπαλούκι 
Οχυρό Παλιουριώνες 
Περιοχή Αγκίστρου 
Οχυρό Ρούπελ 
Οχυρό Καρατάς 
Οχυρό Κάλη 
Νομός Δράμας -  Αν.Μακεδονία 
Περιοχή Αλή Μπουτούς και Μαύρο 

Βουνό 
Οχυρό Περσέκ 
Υψίπεδο Κάτω Νευροκοπίου 
Οχυρό Μπαμπαζώρα 
Οχυρό Μαλιάγκα 
Οχυρό Περιθώρι 
Οχυρό Παρταλούσκα 
Οχυρό Ντάσαβλη 
Οχυρό Λίσσε 
Οχυρό Πυραμιδοειδές 
Περιοχή Βώλακα 
Οχυρό Καστίλ ο 
Οχυρό 'Αγιος Νικόλαος 
Οχυρό Μπαρτίσεβα 
Νομός Ξά νθης - Θράκη 
Οχυρό Εχινός 
Νομός Ροδόπης -  Θράκη 
Οχυρό Νυμφαία 
 

 

Τα έργα αποτελούνταν κυρίως από υπόγειες σήραγγες που περιελάμβαναν επιμέρους επίγεια οχυρά 
συγκροτήματα, με παρατηρητήρια, πυροβολεία και πολυβολεία κ.λπ. καθώς και μία τεράστια ανάπτυξη 
αντιαρματικών τάφρων, ζωνών αντιαρματικών σιδηροπηγμάτων και σκυροδέματος σε διπλές και τριπλές 
γραμμές ανάσχεσης, που στο σύνολό του για την εποχή του και με τα τότε ελληνικά δεδομένα αποτέλεσε ένα 
τιτάνιο έργο.  

   

Οι υπόγειες εγκαταστάσεις κάθε οχυρού περιλάμβαναν διοικητήριο, θαλάμους αξιωματικών, θαλάμους 
οπλιτών, τηλεφωνικό κέντρο, μαγειρείο, δεξαμενές νερού, χώρους υγιεινής, αποθήκες τροφίμων (για 15 
μέρες), χειρουργείο, φαρμακείο, συστήματα αερισμού, φωτισμού (γεννήτριες, λάμπες πετρελαίου, φακούς 
κ.ά.), αποχέτευση, εξωτερικές θέσεις μάχης, αντιαρματικά κωλύματα, θέσεις αντιαεροπορικών όπλων κ.ά. Το 
οχυρό Ρούπελ είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Καλύπτει 6 χιλιόμετρα. Στον τοίχο πάντα υπάρχει μια ανάγλυφη 
κόκκινη λωρίδα. Όταν την έχεις στο δεξί σου πλευρό προχωρείς προς τα μέσα και στ’ αριστερό προς τα έξω. 

Στις 6 Απριλίου 1941 ξεκίνησε η επίθεση του Γερμανικού στρατού εναντίον της Ελλάδας με το συνθηματικό 
όνομα «ΜΑΡΙΤΑ». Παρά την ηρωϊκή αντίσταση των οχυρών, που «δεν παραδίνονται, καταλαμβάνονται»  
όπως είπε ο διοικητής τους, η γραμμή υπερφαλαγγίστηκε τελικά, όταν οι Γερμανοί εισέβαλαν στην Ελλάδα 
από την Γιουγκοσλαβία. Ο Αδόλφος Χίτλερ, σε ομιλία του στο Ράιχσταγκ, 4 Μαΐου 1941 είπε: 
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«Ενώπιον της Ιστορίας είμαι υποχρεωμένος να αναγνωρίσω ότι, από τους μέχρι τώρα αντιπάλους μας, ο 
Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με εξαιρετική γενναιότητα και δεν παραδόθηκε παρά όταν κάθε αντίστασή 
του ήταν αδύνατη. Ως εκ τούτου, απεφάσισα να μην κρατηθεί κανένας Έλληνας στρατιώτης αιχμάλωτος και 
οι αξιωματικοί να διατηρήσουν τα προσωπικά όπλα τους.» 

ΛΟΧΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΊΤΣΙΟΣ 

  

Ο Δημήτριος Ίτσιος γεννήθηκε το 1906 στην ακόμα σκλαβωμένη τότε Μακεδονία από Βλάχους γονείς. 
Παντρεύτηκε την Άννα Κ. Νανοπούλου, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μαρία και τον Αναστάση. Με 
την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου επιστρατεύθηκε ως έφεδρος λοχίας και υπηρετούσε στο 
Μπέλες, πάνω από το χωριό του, τα Άνω Πορόια Σερρών. Τα ξημερώματα της 6ης Απριλίου οι Γερμανοί 
προσπαθούν να διασπάσουν τη γραμμή Μεταξά, από τα σύνορα μας με την Βουλγαρία και τη 
Γιουγκοσλαβία. Ο λοχίας Δημήτριος Ίτσιος ήταν ο διοικητής του Πολυβολείου 8 (Π.8) στο οροπέδιο της 
Ομορφοπλαγιάς. Οι γερμανικοί βομβαρδισμοί μετέτρεψαν σε κόλαση την περιοχή και υποχρέωσαν  τους 
επιζώντες έλληνες στρατιώτες να πραγματοποιήσουν τακτική υποχώρηση προς τα Κρούσσια. Στο πλαίσιο 
αυτό οι άνδρες του Π.8 ανέλαβαν να καθυστερήσουν την προέλαση των γερμανών καταδρομέων, ώστε να 
δοθεί χρόνος να εκκενώσουν οι Έλληνες την Ομορφοπλαγιά. Το πολυβολείο με τον λοχία Δημήτριο Ίτσιο και 
δύο στρατιώτες του, συγχωριανούς,  αντιστάθηκε για πάνω από τέσσερις ώρες. Σύμφωνα με έρευνα, οι 
άνδρες του Π.8 ευθύνονται για τον θάνατο 232 γερμανών στρατιωτών, δηλαδή όσους σκότωσε ολόκληρος ο 
στρατός της Γιουγκοσλαβίας στη διάρκεια της γερμανικής εισβολής τον Απρίλιο 1941. Όταν τελ είωσαν τα 
πυρομαχικά, που κατά την παράδοση είχαν φράξει την είσοδο του πολυβολείου, οι πολεμιστές 
παραδόθηκαν και ο λοχίας χαιρετά στρατιωτικά το Γερμανό Αξιωματικό και με σταθερή φωνή αναφέρει 
«Ίτσιος Δημήτριος, λοχίας πεζικού». Ξαφνιάζεται ο Γερμανός Αξιωματικός. Στα μάτια του εύκολα θα 
μπορούσε να διακρίνει κανείς το θαυμασμό του και δείχνοντας του τις δεκάδες των πτωμάτων των 
στρατιωτών του λέει «Αυτό που βλέπεις λοχία είναι έργο δικό σου». Ο Ίτσιος απάντησε «Έπραξα το καθήκον 
μου» παίρνοντας την απάντηση «Τώρα είναι η σειρά μου να «εκτελέσω» κι εγώ το δικό μου καθήκον». Και 
μπροστά στα έκπληκτα μάτια των Ελλήνων και Γερμανών στρατιωτών, βάζει το πιστόλι του στον κρόταφο του 
και τον εκτελεί εν ψυχρώ, κατά παράβαση της συνθήκης της Γενεύης, αλλά δεν πείραξε τους δύο στρατιώτες 
που ήταν μαζί του, τους οποίους απελευθέρωσε στα Ανω Πορόϊα. Αργότερα Ο Ίτσιος παρασημοφορήθηκε 
και το στρατόπεδο πήρε το όνομα του. 
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6.ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 
Αξίζει εκτενέστερη αναφορά σε αυτή την περίοδο, δηλαδή μετά την Μικρασιατική Καταστροφή και πριν την 

έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αφού ολόκληρη η επαρχία Σιντικής, όπως και ο νομός Σερρών, άλλαξε 
μορφή και σε κοινωνικό αλλά και περιβαλλοντικό τομέα. Έντονα ήταν τα γεγονότα της οικονομικής κρίσης  
του 1929, η χρεοκοπία της Ελλάδας το 1932 και οι πολιτικές ζυμώσεις ολόκληρη την δεκαετία.  Ο αριθμός 
των προσφύγων στη Σιντική ήταν 27.638, που εγκαταστάθηκαν σε 54 αμιγείς και 50 μικτούς οικισμούς. Όπως 
σε όλη τη Ελλάδα έτσι και εδώ συμβάλλουν στο κτίσιμο της νέας Ελλάδας, όπου με την απογραφή του 1928 
σε σύνολο πληθυσμού 6.200.000 οι 1.200.000 ήταν πρόσφυγες. 

   
Οι επιδράσεις του προσφυγικού εποικισμού στη Μακεδονία είναι χαρακτηριστικό δείγμα της αξιοποίησης 

του επαγγελματικού δυναμικού των προσφύγων. Ένα μεγάλο τμήμα του προσφυγικού πληθυσμού 
εμφανίστηκε ως αξιόλογη και ειδικευμένη φθηνή εργατική δύναμη, παρέχοντας επιπλέον κίνητρα για τη 
δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων. Οι πρόσφυγες εργάζονται στην εκτέλεση μεγάλων έργων από την 
αμερικανική εταιρία ULEN, ήτοι εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα στην πεδιάδα των Σερρών, διευθέτηση 
χειμάρρων και των μεγάλων ποταμών όπως του Στρυμόνα, αποξήρανση λιμνών όπως του Αχινού, διάνοιξη 
δρόμων, κατασκευή γεφυρών. Σημειωτέο ότι ήδη για 30 χρόνια όλη η περιοχή, συνδέεται με σιδηροδρομική 
γραμμή παράλληλη στο Μπέλες με τα μεγάλα αστικά κέντρα, κάνοντας εύκολη την μετακίνηση επιβατών και 
την μεταφορά εμπορευμάτων. Στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Ποροΐων δεν υπήρχαν σπίτια, 
παρά μόνο ελάχιστα καταστήματα ντόπιων, τα οποία εξυπηρετούσαν τους επιβάτες του τρένου. Ωστόσο, 
μετά τη μόνιμη εγκατάσταση των προσφύγων, καταγόμενων από τα Σούρμενα, και την επίσημη ίδρυση της 
Κοινότητας Ροδόπολης το 1926  με σχετικό Διάταγμα, παρουσιάστηκε κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των 
καταστημάτων, της παροχής υπηρεσιών, του εμπορίου και των κατασκευών. Το 1935 ηλεκτροφωτίστηκε το 
χωριό Πορόια από αυτόνομη πετρελαιοκίνητη μονάδα και ήταν από τα λίγα μέρη της Ελλάδας με αυτήν την 
δυνατότητα. Οι εργασίες της αμερικανικής εταιρίας ULEN για την λίμνη Κερκίνη διαρκούν 4 χρόνια (1932-36) 
και η κατασκευή των οχυρών Μεταξά επίσης 4 χρόνια (1936-40). 

    
Προερχόμενοι από τόπους με μακραίωνη πολιτισμική παράδοση, οι πρόσφυγες μετέφεραν στην νέα τους 

πατρίδα τον πολιτισμό τους. Η μουσική τους επηρέασε τα λαϊκά στρώματα, παρέχοντας νέους τρόπους 
έκφρασης. Ο μικρασιατικός αστικός πληθυσμός, προστιθέμενος στον ελληνικό αστικό πληθυσμό, καθόρισε 
τη σύζευξη του σμυρνέικου με το ρεμπέτικο. Η μουσική ορχήστρα εμπλουτίστηκε με τον μπαγλαμά, τα σάζια, 
τους ταμπουράδες, το βιολί, το ούτι, το κανονάκι.  
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ΣΤ. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 
Στο όρος Κερκίνη χάρη στην ύπαρξη πολλών επιφανειακών νερών, υπήρχαν πολλοί νερόμυλοι από την 

εποχή της Τουρκοκρατίας, οι οποίοι εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτό βοήθησε η παράδοση 
και η εμπειρία που μεταβιβάστηκε από τα παλιά, κυρίως όμως το νέο σύστημα αυλακιών για την αξιοποίηση 
των νερών επιφάνειας που κατασκεύασε στα Άνω Πορόια η ΕΑΠ (Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων), 
στη δεύτερη πενταετία του 1920.  

Στα Άνω Πορόια συγκεκριμένα υπήρχαν τουλάχιστον 11 στον αριθμό. Οι μύλοι στο χωριό είχαν σημαντική 
θέση στην τοπική ζωή, μια και όλες σχεδόν οι οικογένειες ζύμωναν δικό τους σπιτικό ψωμί. Εκτός από σιτηρά 
άλεθαν και σουσάμι από όπου έβγαζαν το ταχίνι και στη συνέχεια το σουσαμόλαδο, το οποίο αποτελούσε 
πολύ βασική τροφή για τους κατοίκους της περιοχής. Αυτοί οι μύλοι, περισσότεροι από δέκα στην αρχή, 
λειτούργησαν σχεδόν ασταμάτητα ως το 1950, για να σταματήσουν έπειτα ο ένας μετά τον άλλον και να 
γίνουν ερείπια και οικόπεδα.  

Στα Άνω Πορόια από τα παλιά χρόνια υπήρχαν δυο κτιστά αυλάκια, τα οποία ξεκινώντας από τη Δεξαμενή 
και κυλώντας μέσα από το χωριό κατέβαζαν ποτιστικά νερά στα χωράφια των Ποροΐων. Η ροή ήταν 
κατηφορική, γι΄ αυτό και ορμητική. Στη διαδρομή των αυλακιών υπήρχαν κατά διαστήματα βαθμίδες, που 
έκαναν βέβαια συνολικά πιο ομαλή την κλίση της κατηφοριάς στα μέσο διαστήματα, έπειτα όμως στις 
βαθμίδες το νερό έπεφτε από κάποιο ύψος αφρισμένο και λευκό και συνέχιζε πιο ορμητικό την πορεία του. 
Ήταν ένα θέαμα εξαιρετικά ενδιαφέρον, που μάζευε τα παιδιά, κυρίως τα καλοκαίρια, που έπαιζαν «νερά», 
βρέχοντας ανελέητα το ένα το άλλο με τις αυτοσχέδιες τις «βρέχτρες». 

Αυτήν την ορμή του νερού αξιοποίησαν οι νερόμυλοι πιο συστηματικά στο μεσοπόλεμο. Σε κάποιο σημείο 
της διαδρομής των αυλακιών, του ανατολικού ή του δυτικού ανάλογα με τη θέση του μύλου, 
κατασκευαζόταν μικρότερο στενό αυλάκι γύρω στα πενήντα μέτρα μήκος, που έφερνε ελεγχόμενη σταθερή 
ποσότητα νερό επάνω στο μύλο. Εκεί χυνόταν στη «μπούκα», μια μεταλλική κατασκευή κόλουρου κώνου, με 
τη μεγάλη διάμετρο περίπου ογδόντα εκατοστά και τη μικρή γύρω στα δεκαπέντε, και έβγαινε με δυνατή 
ορμή, εκσφενδονισμένο στη φτερωτή που γύριζε τον άξονα με τις μυλόπετρες, και αλέθονταν τα 
δημητριακά.  

 

  
Ο νερόμυλος του Πάντσου στα Πλατανάκια Σερρών 

Σε αυτή την εποχή του μεσοπολέμου συνεχίστηκαν και το άλεσμα των σουσαμιών και η παραγωγή του 
σουσαμόλαδου, όπως και επί τουρκοκρατίας. Ήταν όμως πια μειωμένη η παραγωγή, γιατί οι μύλοι 
στράφηκαν αποκλειστικά στο άλεσμα αλεύρων, που είχε ανάγκη ο ντόπιος πληθυσμός ενισχυμένος τώρα και 
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από τις εκατοντάδες των προσφύγων. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί για τους μύλους ότι δεν άλεθαν 
μόνο σιτηρά αλλά και σησάμια, από όπου έβγαινε το ταχίνι και στη συνέχεια το σουσαμόλαδο, που ήταν 
βασική τροφή για όλους τους κατοίκους της περιοχής. Παράλληλα αυτά τα τιθασευμένα νερά των μύλων 
έφταναν στους μπαξέδες και τα χωράφια και πότιζαν σπαρτά, φυτά και δέντρα, χωρίς το φόβο των 
ξηρασιών.  

Ο παραδοσιακός νερόμυλος, ο οποίος λειτουργεί ακόμη και σήμερα βρίσκεται έξω από το χωριό 
Πλατανάκια Σερρών. Χτίστηκε το 1949. Τα βασικά δομικά υλικά του είναι: πέτρα πελεκισμένη και ξύλο.  

Ο νερόμυλος είναι ρωμαϊκού τύπου, δηλαδή μεγάλος όρθιος υδροτροχός (φτερωτή). Οι Ρωμαίοι μηχανικοί 
χρησιμοποιούσαν την κινητική ενέργεια και δυναμική του νερού οδηγώντας το νερό πάνω από την φτερωτή, 
ώστε να πέφτει από ένα κανάλι στα πτερύγια της φτερωτής που μοιάζουν με μικρά «κουβαδάκια». Κάθε 
«κουβαδάκι»,όταν πλημμυρίζει, ρίχνει το νερό του στο επόμενο και έτσι γυρίζει η φτερωτή μεταφέροντας 
την κίνηση με ιμάντες στο εσωτερικό του νερόμυλου. 

To κτίσμα είναι ορθογώνιο, πετρόχτιστο με δύο χώρους, καθώς χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν και ως 
κατοικία του μυλωνά. Το δάπεδο είναι χωμάτινο και η σκεπή από λαμαρίνα (νεότερη κατασκευή). Ιδιαίτερη 
αίσθηση προκαλεί η εξολοκλήρου χειροποίητη κατασκευή του κτίσματος με τα πολύ όμορφα παράθυρα που 
διαθέτουν εκτός από κάγκελα και παραθυρόφυλλα. 

Εντυπωσιάζει η απλότητα σε συνδυασμό με την  αισθητική της πόρτας, που δεσπόζει επιβλητικά στη δεξιά 
πλευρά του κτίσματος. Μοιάζει με πίνακα της φύσης αυτή η αρμονική επέμβαση του ανθρώπου στο 
περιβάλλον, με πλαίσιο τον πίνακα από τα φυτά του νερόμυλου. Υδροχαρή φυτά, όπως ο κισσός, η καρυδιά, 
η αγράμπελη, η αγριοσυκιά και το ραδίκι απαντώνται γύρω από το νερόμυλο. 

2. ΛΑΪΚΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 
Σύμφωνα με μια λαϊκή δοξασία, σε μεγάλο υψόμετρο στο όρος Κερκίνη υπήρχαν πολλά λιβάδια και πολλά 

επιφανειακά νερά που σχημάτιζαν ρυάκια και λίμνες, όπως η Δρακολίμνη και η Ασπρολίμνη.  

Συγκεκριμένα, στα ΒΔ του χωριού Άνω Ποροΐων και σε υψόμετρο 1100 μέτρων βρισκόταν ένας μικρός λιμναίος 
σχηματισμός το Μαβί Γκιολ (τούρκικη ονομασία) και σε μετάφραση Μαβιά (γαλάζια) Λίμνη. Σε χάρτες αναγράφεται ως 
Ασπρόλιμνη ή Ασπρολίμνη. Η εν λόγω λίμνη βρισκόταν σ’ ένα πλάτωμα μεγαλύτερο από 100 στέμματα. Σήμερα στη 
θέση αυτή είναι φανερά τα σημάδια μιας παλιάς μεγαλύτερης λίμνης με λίγα νερά.  

 

  

Η Ασπρολίμνη σήμερα 
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Απέναντι από την Ασπρολίμνη υπάρχει το Κουρί Γκιολ, που σημαίνει Στεγνή Λίμνη και αφορά σε μια ξερή λίμνη χωρίς 
νερό από τα πολύ παλιά χρόνια, η οποία είναι γνωστή και ως Δρακολίμνη. 

 

  

Η Δρακολίμνη σήμερα 

 

Σύμφωνα με μια άλλη λαϊκή δοξασία, στη βορειοδυτική ορεινή τοποθεσία του χωριού Άνω Ποροΐων Σερρών περνάει 
από παλιά ένα υπόγειο ρεύμα ποταμού, που ξεκινά από τις νερομάνες του Μπέλες και καταλήγει στον πυθμένα της  
λίμνης Δοϊράνης, που μέχρι και σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοτροφοδοτούμενη, δηλαδή τροφοδοτείται από 
δικές της πηγές που βρίσκονται στον πυθμένα της. Η λαϊκή αυτή δοξασία έχει τρεις παραλλαγές:  

Πρώτη παραλλαγή : 
Ήταν ένας βοσκός με πολλά πρόβατα. Όσα χρήματα του περίσσευαν από τη δουλειά του τα έκανε λίρες και τις έκρυβε 

μέσα στη γκλίτσα του που επίτηδες την είχε κάνει κούφια και κανείς δεν ήξερε το μυστικό του. Τα πολύ παλιά χρόνια 
οι τσοπαναραίοι του Μπέλες έφερναν τα κοπάδια τους και έβοσκαν στα πλούσια λιβάδια του και πότιζαν τα κοπάδια 
τους σε μια λίμνη, τη Στεγνή λίμνη. Όμως συνέβη ένα περιστατικό και από τότε άλλαξαν συνήθεια, γιατί φοβήθηκαν 
τόσο πολύ που τη θεωρούσαν στοιχειωμένη. Είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο κακό  στα νερά της Στεγνής λίμνης. 

Ενώ ένας βοσκός πότιζε το κοπάδι του από το  κέντρο της λίμνης ξεπρόβαλε ένα κριάρι πανέμορφο μέσα σε  
χρυσαφένιο φως. Τα κέρατα του ήταν τεράστια. Βγήκε αργά-αργά από τη λίμνη και ανακατεύτηκε με τις προβ ατίνες 
του κοπαδιού. Από τότε κι  ύστερα γεννήθηκαν πανέμορφα αρνιά που ξεχώριζαν από τα υπόλοιπα. Οι βοσκοί δεν 
ήθελαν να τα σφάξουν. Μια μέρα που έφεραν τα κοπάδια στη λίμνη βγήκε έξω από το νερό το λαμπερό κριάρι. Έβγαλε 
ένα δυνατό βέλασμα και τότε όλα τα όμορφα αρνιά όρμησαν στη λίμνη και εξαφανίστηκαν. Από τότε οι βοσκοί 
τρόμαξαν τόσο πολύ που δεν ξανάφεραν τα κοπάδια τους να πιουν νερό από τη λίμνη που τη θεωρούσαν 
στοιχειωμένη.  

Μια μέρα ένα κοπάδι πρόβατα έβοσκε κοντά στη στοιχειωμένη λίμνη και κάποια στιγμή ένα μέρος από το κοπάδι 
διψασμένο από τη ζέστη απομακρύνθηκε και άρχισε να τρέχει προς τη λίμνη για να πιει νερό. Ο βοσκός έντρομος 
έτρεξε να το σταματήσει φωνάζοντας και πάνω στην απελπισία του έριξε τη γκλίτσα του στο δρόμο των προβάτων που 
είχαν ήδη φτάσει στην όχθη της λίμνης. Η γκλίτσα όμως έπεσε στην λίμνη βούλιαξε και χάθηκε. Μάταια έψαχ νε στα 
ρηχά για να τη βρει. Μια μέρα κατέβηκε στο παζάρι για ψώνια, όπου ένας πωλητής διαλαλούσε τα ψάρια του, και ο  
βοσκός πλησιάζοντας εκεί είδε τον ψαρά (πωλητή) να κρατάει τη γκλίτσα που είχε χάσει στη λίμνη. Όταν ρώτησε τον 
ψαρά από πού ψάρεψε τα ψάρια που πουλούσε ο ψαράς απάντησε από τη λίμνη Δοϊράνη. Έπειτα τον ρώτησε για τη 
γκλίτσα που κρατούσε και ο ψαράς απάντησε ότι τη βρήκε στη λίμνη. Ο βοσκός αποκάλυψε ότι η γκλίτσα ήταν δικιά 
του και διηγήθηκε την ιστορία στον ψαρά, αλλά εκείνος δεν τον πίστεψε. Η υπόθεση έφτασε στον τούρκο αστυνόμο, 
που ούτε κι αυτός πίστεψε ότι  η γκλίτσα ήταν του βοσκού. Τότε ο βοσκός αρπάζει τη γκλίτσα απότομα από τα χέρια 
του ψαρά και τη σπάζει στη μέση. Από την κούφια γκλίτσα ξεχύθηκαν τότε οι λίρες, που είχε κρύψει ο ίδιος. Έτσι 
πείστηκαν όλοι και ο βοσκός πήρε τις λίρες του.  
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Δεύτερη  παραλλαγή: 
Πάνω σ  ́ένα πλάτωμα του Μπέλες έβοσκαν κοπάδια με αγελάδες. Οι βοσκοί δεν άφηναν να πλησιάσουν οι αγελάδες 

στη μαγεμένη λίμνη γιατί  άκουγαν από τους παλιότερους ότι είχε γίνει  κάτι  φοβερό.  

Μια φορά ξέφυγαν κάποιες και πήγαν να πιουν νερό, όταν όμως θέλησαν να βγουν δεν μπόρεσαν και άρχισαν να 
βουλιάζουν στο νερό μέχρι που χάθηκαν.  

Από τότε κανένας δεν άφηνε αγελάδα να πλησιάσει. Παρόλα αυτά μια αγελάδα ξέφυγε και ο βοσκός κυνηγώντας την, 
πέταξε τη γλίτσα του στο  νερό. Η υπόλοιπη ιστορία εξελίχθηκε όπως στην πρώτη παραλλαγή.  

Τρίτη παραλλαγή: 
Κάποτε ήταν ένας βοσκός που έβοσκε τα πρόβατα του στο Μπέλες, επάνω στο Μαβί Γκιολ, στην Ασπρολίμνη. Μια 

μέρα πλησίασε σε ένα μέρος, κοντά σε ένα μεγάλο βράχο, όπου υπόκωφα ακουγόταν ένα μεγάλο βουητό σαν νερό. 
Τριγύρισε το βράχο, βρήκε ένα στενό πέρασμα, χώθηκε μέσα σε σπηλιά και βρέθηκε μπροστά σε άγρια εικόνα. Μια  
τεράστια νερομάνα ξεχυνόταν από το εσωτερικό του βράχου και με τρομερή ορμή και ρόχθο, ποτάμι ολόκληρο, 
έπεφτε σε τεράστιο άνοιγμα, σαν σε βάραθρο, στα κάτω μέρη της σπηλιάς.  

Ξαφνιασμένος ο βοσκός έγειρε για να δει στο βάθος, στηρίχτηκε στη γκλίτσα του να σκύψει καλύτερα, αλλά αυτή του 
ξέφυγε και χάθηκε στα αφρισμένα νερά. Στο σημείο αυτό η αφήγηση της παράδοσης επαναλαμβάνεται, με το βοσκό 
και τον ψαρά που βρήκε τη γκλίτσα στην λίμνη της Δοϊράνης.   

 

3. ΤΑ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 
Ομάδες οικογενειών βλάχων, διωγμένων από χωριά του Ολύμπου, της Πίνδου και του Γράμμου, 

εγκαταστάθηκαν στον οικισμό αυτό, στις πλαγιές του Μπέλες στην έξοδο της βαθιάς κοιλάδας των Ποροΐων, 
στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν ακόμα υπήρχε εδώ τουρκοκρατία. Δεν αποκλείεται η ονομασία Πορρόια 
(παλιότερη γραφή) να είναι ελληνικής προέλευσης, από συνδυασμό των λέξεων πόρος και ροή. Στην 
συνέχεια προστέθηκαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο το 1922, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με 
ευνοϊκή διάθεση από τους τοπικούς παράγοντες και τους απλούς ανθρώπους. 

Ο οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά, διατηρεί τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της μακεδονίτικης 
αρχιτεκτονικής που έφεραν οι βλαχόφωνοι Έλληνες από την Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία μαζί με τα ήθη 
και έθιμά τους, στοιχεία τα οποία «παντρεύτηκαν» άψογα αργότερα με την εγκατάσταση των Μικρασιατών 
προσφύγων. Η οικονομική ζωή του χωριού βασιζόταν κυρίως στην άνθηση της κτηνοτροφίας και της 
γεωργίας, με κύριο βάρος της δεύτερης στην καπνοκαλλιέργεια, αλλά και στην πλούσια αγορά, που την 
απάρτιζαν φούρνοι, μπακάλικα, τσαγκαράδικα, υφασματάδικα, ραφτάδικα, μαγειρεία, τυράδικα, 
κρεοπωλεία, καφενεία. Άλλος παράγοντας που συντέλεσε ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του χωριού 
ήταν οι πάμπολλοι νερόμυλοι. Άξιος αναφοράς είναι ο Συνεταιρισμός Γυναικών του χωριού που 
δραστηριοποιείται σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και σε παρασκευή ντόπιων προϊόντων. 

 

 
Εικόνες από τα Άνω Πορόια του παρελθόντος 
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ΤΟ ΞΩΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 
Το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου χτίστηκε το 1862 στα δυτικά των Άνω Ποροΐων και αποτελεί  σημείο αναφοράς του 

δυτικού χωριού. Βρίσκεται στην κορυφή ενός λοφίσκου με θέα τη λίμνη Κερκίνη στη νότια πλευρά του, ενώ ανατολικά 
και βόρεια προβάλλει ο ορεινός όγκος του Μπέλες, μεγαλοπρεπής.  

Υπήρχε παλαιότερα εκκλησία αφιερωμένη στον ίδιο Άγιο, αλλά καταστράφηκε. Η εκκλησία ήταν τρίκλητη, βασιλική 
χωρίς τρούλο, από πελεκητή πέτρα, δάπεδο πέτρινο, που σήμερα δεν σώζεται, και περίτεχνο τέμπλο από βραστό ξύλο, 
μια ιδιαίτερη επεξεργασία που καθιστά το  ξύλο απρόσβλητο από φυσικές φθορές. 

Σημαντικότατη ήταν η συμβολή της εκκλησίας στο χωριό των Άνω Ποροΐων, καθώς το χωριό γιόρταζε με μεγάλο 
πανηγύρι την ημέρα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου. 

Η περιοχή ήταν κατάφυτη από βελανιδιές και υπήρχε σαν έθιμο με το πέρας της λειτουργίας οι πιστοί να φέρνουν 
στα σπίτια τους ένα δεματάκι από κλαδιά γαύρου ή βελανιδιάς. 

Σήμερα έχει μείνει μόνο ένα μεγάλο δέντρο βελανιδιάς πάνω στο οποίο για πολλά χρόνια κρεμόταν η καμπ άνα της 
εκκλησίας, η οποία κρέμεται πλέον από μια τσιμεντένια κατασκευή με λεπτές κολόνες. 

Στην αρχική κατασκευή του ναού χρησιμοποιήθηκε ασβεστοκονίαμα (σοβάς). Στη νότια είσοδο διέθετε χαγιάτι, ενώ 
στο δυτικό τοίχο του σώζεται μέχρι σήμερα μια χρονολογία, που πιθανολογείται πως αναφέρεται στη χρονολογία 
ανοικοδόμησής του. Τα παράθυρα της εκκλησίας βλέπουν στο νότο και είναι πολύ κοντά στη σκεπή, ώστε να έρχεται 
το φως του ηλίου από ψηλά και ιδιαίτερα το χειμώνα. Οι τοίχοι είναι χοντροί με πάχος περίπου ένα μέτρο και διαθέτει  
ένα γυναικωνίτη, ο οποίος παλαιότερα ήταν ξύλινος και έχει πλέον αντικατασταθεί με τσιμεντένιο, όπως το ξύλινο 
δάπεδο με μαρμάρινα πλακάκια. Μπροστά και λίγο πιο κάτω από την εκκλησία σώζεται καλά διατηρημένο ένα μέρος 
του παλιού καλντεριμιού, που ξεκινούσε μέσα από το χωριό στην τοποθεσία όπου είναι σήμερα το γ ήπεδο 
ποδοσφαίρου του χωριού. Εκεί κοντά και κατεβαίνοντας από το λόφο του Αγίου Γεωργίου προς το σημερινό γήπεδο, 
ακολουθώντας το παλιό μονοπάτι υπάρχει ένας βράχος με ίχνη από πέταλα αλόγου και δίπλα ένα μικρό εκκλησάκι. 
Σύμφωνα με μία δοξασία ο Άγιος Γεώργιος κατέβαινε καβάλα στο άλογό του για να προφυλάξει το χωριό από τους 
κινδύνους. Άλλη δοξασία λέει ότι ένας Τούρκος πήγε να κλέψει την εικόνα του Αγίου, αλλά ο  Άγιος τον πρ όλαβε 
καβάλα στον άλογο και τον ανάγκασε να γυρίσει πίσω την εικόνα στην εκκλησία χτυπώντας με την οπλή του αλόγου το 
βράχο, όπου φαίνεται το πέταλο. Πολλοί στρατιώτες, που κατά τη διάρκεια του πολέμου επικαλούνταν τον Άγιο 
Γεώργιο για να γλιτώσουν από τα εχθρικά πυρά, έρχονται ακόμη και σήμερα να προσκυνήσουν με ευλάβεια. 

Αντίστοιχα στην ανατολική πλευρά του χωριού και λίγο χαμηλότερα είναι χτισμένο το ξωκλήσι του Αγίου Δημητρίου 
στον ομώνυμο λόφο, που βρίσκεται νοτιότερα, και σηματοδοτεί την άλλη ενορία του χωριού. Χτίστηκε από κάποιον 
σκηνίτη προύχοντα Σαρακατσάνο για τις ανάγκες εκκλησιασμού των τσομπαναραίων σκηνιτών, που έβοσκαν τα 
ποίμνιά τους στην περιοχή εκείνη. Ελάχιστα στοιχεία του παλιού ναού σώζονται σήμερα. 

  
Το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου σήμερα 
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4. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στην ήσυχη αλλά συγχρόνως μεγαλόπρεπη περιοχή της λίμνης Κερκίνης, στους πρόποδες του όρους Κερκίνη 
(Μπέλες), και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ακριτοχωρίου βρίσκεται η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, μετόχι της 
Αθωνικής Μονής Ξενοφώντος.  

Η αρχιτεκτονική του κτιριακού συγκροτήματος είναι αγιορείτικη με τα στοιχεία της παραδοσιακής βορειοελληνικής 
αρχιτεκτονικής, όπως αυτή εκφράζεται στην Μακεδονία. Τα παραδοσιακά λιακωτά, οι πέτρινες σκεπές, το χρώμα της  
ώχρας δένουν αρμονικά με το μεγαλόπρεπο βασίλειο του βουνού και τη γαλήνια έκφραση της λίμνης. 

Ο πρώτος ναός (1982 – 1986) αποτελεί ακριβές αντίγραφο του παλαιού καθολικού της Ι. Μονής Ξενοφώντος του 
Αγίου Όρους και είναι αγιορείτικου ρυθμού, σταυροειδής με τρούλους εξωτερικά. Ο ναός λέγεται και καθολικό του 
μοναστηριού, καθώς εκεί συγκεντρώνεται όλη η αδελφότητα της μονής για τις ακολουθίες. Εξωτερικά ο ναός έχει 
κόκκινο χρώμα, όπως σε πολλές μονές του Αγίου Όρους, καθώς το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα των μαρτύρων 
της χριστιανικής πίστης. Η αγιογράφηση του ναού άρχισε το 1999 από αγιογράφους της Μονής Ξενοφώντος και 
χαρακτηρίζεται από ποικιλία εκφραστικών τρόπων. Στο ναό μπορεί να θαυμάσει κανείς αγιογραφικά σύνολα 
εμπνευσμένα από αγιογραφίες του Μανουήλ Πανσέληνου, του Ευτυχίου και Μιχαήλ Αστραπά, κυρίων εκπροσώπων 
της Μακεδονικής σχολής Βυζαντινής αγιογραφίας. Η Μακεδονική σχολή χαρακτηρίζεται για το ρεαλισμό και την 
ελευθερία της, καθώς έχει ένταση, κίνηση και πλούσια χρωματολογία σε αντίθεση με την Κρητική σχολή, όπου οι 
μορφές είναι ψηλόλιγνες, λιπόσαρκες και διαθέτουν μια χαρακτηριστική ασκητική ευγένεια. Η αγιογράφηση των 
εικόνων του τέμπλου είναι έργα των μοναχών. 

 

Το παλαιό καθολικό του μοναστηριού 



ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΡΟΪΩΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 

 - 30 -                                           ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στις πτέρυγες του μοναστηριακού συγκροτήματος στεγάζονται τα κελιά των μοναχών, οι ξενώνες για τους επισκέπτες, 
τα εργαστήρια παραδοσιακών χειροτεχνημάτων και η βιβλιοθήκη, η οποία αριθμεί περίπου 5.000 τίτλους βιβλίων 
κυρίως από δωρεές. Οι μοναχές επεδίωξαν να υπάρχει εκπροσώπηση από όλες τις επιστήμες ώστε να διασφαλιστεί  
μια ευρύτητα στη γνώση, καθώς τα μοναστήρια ήταν ανέκαθεν φορείς πολιτισμού.  

Στα εργαστήρια παραδοσιακών χειροτεχνημάτων, η διατήρηση και η καλλιέργεια παραδοσιακών τεχνικών, όπως η 
αγιοκεντητική και ο χειροκίνητος αργαλειός αποτελούν μέρος της καθημερινότητας των μοναχών. Επίσης, στο 
αγιογραφείο της μονής οι μοναχές αγιογραφούν είτε σε μουσαμάδες, οι οποίοι τελικά θα τοποθετηθούν σε ναούς ως 
τοιχογραφίες, είτε σε φορητές εικόνες, αφού γίνει πρώτα η κατάλληλη επεξεργασία του ξύλου. 

   

Αγιογραφία Χρυσοκέντημα Αργαλειός 

Ανατολικά από το εξωτερικό αρχονταρίκι βρίσκεται το νέο καθολικό του Τιμίου Προδρόμου, το οποίο 
θεμελιώθηκε το 1999 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, οι εργασίες του άρχισαν το 2006 
και εγκαινιάστηκε από τον ίδιο τον Οκτώβριο του 2012. 

Το νέο Καθολικό κτίστηκε με βάση τη βυζαντινή ναοδομία χωρίς τη χρήση σύγχρονων οικοδομικών υλικών 
και τεχνικών μεθόδων και αποτελεί σύνθεση δύο κατά βάση ρυθμών: του σταυροειδούς μετά τρούλου 
εγγεγραμμένου σε τετράγωνο και του Βασιλικού.  

Το όλο οικοδόμημα δένει αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, καθώς τα δομικά υλικά του 
προέρχονται από τη γύρω περιοχή με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον (πέτρες, ξύλα, παλιά σίδερα κ.α.). Οι 
πέτρες, που χρησιμοποιήθηκαν, επιφανειακοί γνεύσιοι και αμφιβολίτες, πετρώματα με μεγάλη 
περιεκτικότητα σε σίδηρο που σχηματίζουν πολύ βαρείς βράχους, αναζητήθηκαν και συλλέχθηκαν από το 
δάσος. Έξω από τα όρια του δάσους υπήρχαν και άλλα «άχρηστα» υλικά, όπως: ένας πρόχειρα 
επισκευασμένος γερανός για την τοποθέτηση των βράχων στη θέση τους στη διάρκεια του χτισίματος, αλλά 
και παλιές σιδηροδρομικές ράγες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός πολύ γερού 
πλέγματος σενάζ προσδίδοντας συνοχή στο όλο οικοδόμημα. 

Για την κατασκευή του ναού χρησιμοποιήθηκε ως συνδετικό υλικό αντί για τσιμεντοκονίαμα το κουρασάνι,  
ένα παραδοσιακό κονίαμα, γνωστό από την αρχαιότητα, που αποτελεί μείγμα ασβέστη, άμμου, νερού, 
τριμμάτων κεραμικού υλικού, θηραϊκής γης (ηφαιστειακό υλικό) και το οποίο ενισχύθηκε με τραγόμαλο και 
άχυρο. Το κουρασάνι ονομάζεται αλλιώς και «οικολογικός σοβάς». Η συνύπαρξη όλων αυτών των 
οικολογικών υλικών καθιστούν το κονίαμα εξαιρετικά ανθεκτικό στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες, 
απρόσβλητο από την υγρασία και με θερμομονωτικές ιδιότητες. Ο τρούλος επειδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος 
για να μονωθεί (επειδή έπρεπε να έχει μικρό βάρος) κατασκευάστηκε από μείγμα χώματος και νερού 
(περίπου σαν λάσπη-αλλά με ειδική επεξεργασία-ψήσιμο) και επάνω  του τοποθετήθηκε άχυρο. Το 
πισσόχαρτο μπήκε στο τέλος επάνω από προαναφερόμενο μείγμα.  

Η θερμομόνωση του ναού είναι εντυπωσιακή με αποτέλεσμα να απαιτείται ελάχιστη ενέργεια για τη 
θέρμανση ή την ψύξη του. Αν σήμερα γίνεται πολύ συζήτηση για βιοκλιματικά κτίρια με ελάχιστες ή 
μηδαμινές θερμοδυναμικές απώλειες, η τεχνογνωσία των προγόνων μας, ζυμωμένη με την παράδοση των 
Βυζαντινών, είχε ήδη επιλύσει το ζήτημα. 
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Η θέρμανση είναι επιδαπέδια με ένα εκτεταμένο δίκτυο αυλακώσεων (παρόμοιο με αυτό των κτιρίων του 
αρχαιολογικού χώρου στο Δίον της Κατερίνης) και υποστηρίζεται από ξυλολέβητα, για το λόγο ότι τα 
καυσόξυλα είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.  

Στη θέρμανση και στο δροσισμό του κτιρίου σημαντική θα είναι και η συνεισφορά των τοίχων, τεράστιων σε 
πάχος και κυρίως σε μάζα, που θα γίνονται όποτε χρειάζεται «ηλιακοί τοίχοι» (τύπου Trompe), δηλαδή τον 
χειμώνα χάρη στην τεράστια θερμοχωρητικότητά τους θα ζεσταίνονται στη διάρκεια της ημέρας και θα 
αποδίδουν θερμότητα στον ναό όταν ο ήλιος θα έχει πλέον κρυφτεί, ενώ το καλοκαίρι οι ίδιοι αυτοί τοίχοι 
θα αργούν αρκετά να ζεσταθούν.  

Η διακόσμηση του ναού βασίστηκε στη βυζαντινή παράδοση και χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια υλικά και οι 
ίδιες τεχνικές ανασυνθέτοντας παλαιά σχέδια. Οι πλαϊνοί εσωτερικοί τοίχοι επενδύθηκαν με μάρμαρο μέχρι 
ένα ορισμένο ύψος ακολουθώντας την ιδιαίτερα προσφιλή στους Βυζαντινούς τεχνική της ορθομαρμάρωσης. 
Άλλο στοιχείο της βυζαντινής διακοσμητικής του ναού αποτελούν τα ψηφιδωτά ή μωσαϊκά, τα οποία είναι 
εμπνευσμένα από παλαιά σχέδια. Επίσης, παραδοσιακό τρόπο βυζαντινής διακοσμητικής αποτελεί η 
μαρμαροθέτηση, δηλαδή η τοποθέτηση στο δάπεδο κομμένων μαρμάρων σε ποικίλους σχηματισμούς. 
Παρόλο που ο πλούτος των σχεδίων παραπέμπει σε ακριβή κατασκευή από ειδικευμένους τεχνίτες και με 
πανάκριβα υλικά, τα μάρμαρα στο δάπεδο έχουν συντεθεί από «άχρηστα» κομμάτια που υπήρχαν στα 
αζήτητα των λατομείων της περιοχής και που αποκτήθηκαν με ελάχιστα έως και καθόλου χρήματα.  

Στο ιερό αυτό ησυχαστήριο, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον του, 
δημιουργούνται προϋποθέσεις γνωριμίας με την ιστορία, την παράδοση και το βιότοπο της περιοχής 
Κερκίνης όχι απλά σε θεωρητικό άλλα σε πρακτικό επίπεδο. 

 

 
Το νέο καθολικό του μοναστηριού 
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5.ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ ΣΕΡΡΩΝ 
Στην ερειπωμένη Παλαιά Καστανούσα έχει δημιουργηθεί ένα από τα πιο αξιόλογα λαογραφικά μουσεία 

που μαγεύει τον επισκέπτη διότι υπάρχουν διάφορα παλιά εργαλεία και αντικείμενα παλιάς εποχής 
πραγματικά ανεκτίμητα. Το επιβλητικό κτίριο χτίστηκε εξ' ολοκλήρου με πέτρα η οποία μαζεύτηκε από τα 
γύρω γκρεμισμένα παλιά σπίτια μιας και εκεί ήταν και ο αρχικός παλιός οικισμός. 

Το περιβάλλον του μουσείου είναι ένας υπέροχος χώρος αναψυχής στη φύση, δίπλα στον οποίο βρίσκεται 
και το εξωκλήσι του Αγ. Πνεύματος. Ένα ακόμη μικρότερο εξωκλήσι, της Παναγίας, βρίσκεται μισό χιλιόμετρο 
περίπου πιο πέρα, διασχίζοντας τον δρόμο ανάμεσα από τα χαλάσματα του παλιού εγκαταλελειμμένου 
οικισμού. 

 

   
Το λαογραφικό μουσείο 

 

  
Το εξωκλήσι του Αγ. Πνεύματος   Το εξωκλήσι της Παναγίας 
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6.Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ 
ΣΕΡΡΩΝ  

Η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή κατασκευάσθηκε επί τουρκοκρατίας το 1872 από την Αυστριακή εταιρία 
«Αυτοκρατορικοί Σιδηρόδρομοι της Ευρωπαϊκής Τουρκίας», μετά από σχετική σύμβαση με την τούρκικη 
κυβέρνηση. Η γραμμή Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης έγινε το 1896 συνδέοντας μεγάλα κέντρα της 
εποχής, όπως Σέρρες, Δράμα, Ξάνθη, Κομοτηνή. Με τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912 – 13 
απελευθερώνεται η Μακεδονία, οπότε και τα σιδηροδρομικά της δίκτυα υπάγονται βαθμιαία υπό ελληνική 
διοίκηση.  Όραμα και  προσπάθεια να αποκτήσει η χώρα ένα πλήρες σιδηροδρομικό δίκτυο είχε ο Χαρίλαος 
Τρικούπης. Οι σταθμοί στους οικισμούς όπως της Βυρώνειας  είναι μνημεία αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. 

Στη σκιά των πλατάνων που στέκουν ακόμη μπροστά στον σιδηροδρομικό σταθμό της Βυρώνειας είχε 
υπογραφεί την 1 Ιουλίου 1913 η συνθήκη ανακωχής μεταξύ των Ελλήνων (του βασιλιά Κωνσταντίνου Α’ μαζί 
με τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο) και της αντιπροσωπείας της Βουλγαρίας, μετά την νίκη των 
Ελληνικών στρατευμάτων στις μάχες της περιοχής, κατά τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο. 

   
Ο σιδηροδρομικός σταθμός της Βυρώνειας 

 

   
Ο πλάτανος στη σκιά του οποίου υπογράφτηκε η ανακωχή 
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7.ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ  
Είναι ένα από τα τρία ενυδρεία γλυκού νερού που υπάρχουν στην Ελλάδα (τα άλλα δύο βρίσκονται στη 

Ρόδο και την Έδεσσα). Στεγάζεται στις παλιές αποθήκες του ΟΣΕ, δίπλα στο Σιδηροδρομικό Σταθμό της 
Βυρώνειας και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου Οικολογικού Κέντρου, 
που θα περιλαμβάνει Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Βοτανικό Κήπο. Η προσπάθεια ίδρυσής του ξεκίνησε το  
1998, με ενέργειες της πρώην Κοινότητας Βυρώνειας, του ΟΣΕ, της Αναπτυξιακής Εταιρίας Σερρών και άλλων 
φορέων, ενώ ολοκληρώθηκε με ενέργειες του διευρυμένου Δήμου Πετριτσίου. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο 
του Ενυδρείου, Γιάννη Μερτζανίδη, αυτό αποτελείται από δύο αίθουσες, στις οποίες υπάρχουν 22 μεγάλα 
ενυδρεία (εγκαταστάσεις), που φιλοξενούν είδη ιχθυοπανίδας. Εκτός από αυτά, υπάρχουν και κάποια είδη 
αντιπροσωπευτικά από αμφίβια και ερπετά ανά την υφήλιο. Στο Ενυδρείο λειτουργεί και "αίθουσα 
πληροφόρησης", όπου με προβολή βίντεο ή διαφανειών, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί 
αναλυτικά για την ιχθυοπανίδα της λίμνης Κερκίνης και του ποταμού Στρυμόνα, καθώς και για το 
οικοσύστημα της λίμνης Κερκίνης που προστατεύεται από τη Συνθήκη Ραμσάρ. Σκοπός είναι η 
ευαισθητοποίηση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών σε θέματα που αφορούν την προστασία του 
οικοσυστήματος της λίμνης Κερκίνης. Την ευθύνη διαχείρισης του Ενυδρείου έχει η Δημοτική Επιχείρηση 
Τοπικής Ανάπτυξης Πετριτσίου (Δ.Ε.Τ.Α.Π.). Λειτουργεί καθημερινά μέχρι τις τρεις το μεσημέρι. 

    
Ο εξωτερικός και ο εσωτερικός χώρος του ενυδρείου της Βυρώνειας 

  
Από τα  εκθέματα του ενυδρείου της Βυρώνειας 
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8.ΤΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΚΑΙ Ο ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 
Όπως ήδη αναφέρθηκε στην ιστορική αναδρομή, η περιοχή κατοικήθηκε από το ελληνικό φύλο των  Σιντών 

ή Σίντιων γύρω στον 19ο αιώνα π.Χ., ερχόμενων από την Σιντιίδα, τη σημερινή Λήμνο ή τη Σαμοθράκη. Πηγές 
αναφέρουν ότι η αρχαία πόλη «Σίντια» ήταν το σημερινό χωριό Μανδράκι.  Η ονομασία του χωριού 
προήλθε από τα αρχαία τείχη που σώζονται ακόμα και σήμερα στην ανατολική πλευρά του.  

Το Μανδράκι βρίσκεται στη βόρεια όχθη της λίμνης Κερκίνης. Στο λιμανάκι του χωριού ήταν κάποτε ο 
σιδηροδρομικός σταθμός. Με την κατασκευή όμως του καινούργιου φράγματος της λίμνης το 1982, το 
επίπεδο του νερού τον κάλυψε. Έτσι ο σταθμός και οι γραμμές του τρένου μεταφέρθηκαν λίγο πιο πάνω.  

    

Ο Στρυμόνας 
Η ονομασία του ποταμού έχει μυθολογική προέλευση. Όταν ο Δίας προκάλεσε το δεύτερο κατακλυσμό, ο 

Δάρδανος πήγε στη Θράκη-Δαρδανία όπου ίδρυσε στην Σαμοθράκη τα Καβείρια μυστήρια. Στη Δαρδανία -
Θράκη βασίλεψε ο γιος του Ποσειδώνα  Παλαιστίνος και ο ποταμός Στρυμών ονομαζόταν τότε Κόνιζος. 
Όταν ο Παλαιστίνος έκανε πόλεμο στους γείτονες αρρώστησε και στη θέση του έστειλε τον γιο του 
Αλιάκμονα. Ο Αλιάκμων σκοτώθηκε και ο πατέρας του όταν το έμαθε έπεσε μέσα στον Κόνιζο και πνίγηκε, 
έτσι ο ποταμός ονομάσθηκε Παλαιστίνος. Τότε βασιλιάς έγινε ο Στρυμών, ο οποίος έστειλε βοήθεια στους 
Τρώες τον γιο του Ρήσο. Όταν ο Ρήσος σκοτώθηκε ο Στρυμών πνίγηκε στον ίδιο ποταμό που έκτοτε 
ονομάσθηκε Στρυμών. Ως δέκατο άθλο ο Ηρακλής διατάχθηκε να οδηγήσει στις Μυκήνες τις αγελάδες του 
βασιλιά Γηρυόνη. Στις ακτές της Ελλάδας μια βοϊδόμυγα  σταλμένη από την Ήρα τρέλανε το κοπάδι και το 
έκανε να διασκορπιστεί στα βουνά της Θράκης. Ο Ηρακλής κατηγόρησε τον Στρυμόνα, ποταμό αρχικά πλωτό, 
ότι δυσκόλεψε το έργο του να συγκεντρώσει τις  αγελάδες. Τον γέμισε λοιπόν με πέτρες και από τότε έπαψε 
να είναι πλωτός, σύμφωνα με τον Απολλόδωρο. Έτσι ο Στρυμόνας, πιστός στο ρόλο του, χιλιετηρίδες 
ολόκληρες κουβαλά υλικά που μεθοδικά στοιβάζει στην πεδιάδα των Σερρών.  

Ο Στρυμόνας είναι ένας από τους ποταμούς της Βαλκανικής, με μήκος 360 χλμ. εκ των οποίων 242 στο 
έδαφος της Βουλγαρίας και 118 σε ελληνικό. Στην Ελλάδα εισέρχεται δια μέσου των στενών που ο ίδιος έχει 
διανοίξει ανάμεσα στις οροσειρές της Κερκίνης και του Όρβηλου. Από τον Λιθότοπο (φράγμα) και σε μήκος 
50 χιλιομέτρων μέχρι τη συμβολή του με τον Αγγίτη η κοίτη του είναι τεχνητή, με αναχώματα και αρδευτικά 
κανάλια. Αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Ηρόδοτος, αναφέρουν πυκνά δάση από πεύκα, βαλανιδιές, καστανιές 
και οξιές. Οι αρχαίοι γεωγράφοι υποστηρίζουν ότι ζούσαν πλήθος μεγάλα θηλαστικά όπως ελάφια, 
αγριογούρουνα, αρκούδες, ταύροι, λιοντάρια, λεοπαρδάλεις. Σήμερα στις όχθες του ποταμού υπάρχει 
ποικιλία υδρόβιας βλάστησης από θάμνους, λεύκες, ιτιές, ακακίες και πλατάνια. Στα νερά του ζουν αρκετά 
είδη ψαριών, ανάμεσα στα οποία κυριαρχεί ο κυπρίνος (γριβάδι) και σε πολύ μικρότερες ποσότητες, τα 
τσιρόνια, οι πέρκες, οι γουλιανοί και τα χέλια. Την πανίδα του οικοσυστήματος του ποταμού συμπληρώνει 
πλήθος ζώων και πουλιών που φωλιάζουν στις όχθες του και είναι άμεσα εξαρτημένα από αυτόν.  

Η Λίμνη Κερκίνη 
H σημερινή λίμνη Kερκίνη είναι μάλλον η αρχαία λίμνη Πρασσιάδα. Αποτελούσε περισσότερο μια βαλτώδη 

περιοχή. Η ονομασία Κερκινίτιδα αφορούσε στη λίμνη του Αχινού, στο νότιο μέρος του νομού Σερρών. 

Ο ποταμός Στρυμόνας ανεξέλεγκτος κατέστρεφε με την ορμή του καλλιέργειες και οικισμούς, ενώ η μάστιγα 
της ελονοσίας "θέριζε" τους ανθρώπους. Το ελληνικό δημόσιο ανέθεσε το 1928 στην εταιρία Ulen από τις 
ΗΠΑ το τιτάνιο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας και άρδευσης της πεδιάδας των Σερρών. Έτσι το 1932-36 
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αποξηράνθηκαν η λίμνη του Αχινού και αρκετοί βάλτοι, διευθετήθηκε με αναχώματα η κοίτη του Στρυμόνα 
κι ένα φράγμα εγκιβώτισε τη λίμνη Κερκίνη. Το 1952 χρειάστηκε να υψώσουν το ανάχωμα, γιατί και πάλι ο 
ποταμός ξέφευγε από τα όρια του. Το 1982, λόγω της μείωσης της χωρητικότητας της λίμνης εξαιτίας των 
φερτών υλών από τον Στρυμόνα, κατασκευάστηκε το νέο σημερινό φράγμα. 

Ο Υδροβιότοπος 
Η λίμνη Κερκίνη έχει πλούσια βλάστηση με υδρόβια φυτά, νούφαρα, καλαμώνες και φυτά των υγρών 

λιβαδιών, χάρη στην είσοδο θρεπτικών στοιχείων στη λίμνη από τον Στρυμόνα. Στο BA τμήμα της λίμνης, στις 
εκβολές του Στρυμόνα, υπάρχει το παραποτάμιο δάσος που αποτελεί τον κυριότερο τόπο τροφοληψίας και 
φωλιάσματος πολλών σπάνιων πουλιών, καθώς και τόπο αναπαραγωγής και ανάπτυξης των ψαριών. 

Το λεκανοπέδιο του Στρυμόνα ήταν ζωτικό σημείο για τη μετανάστευση των πελεκάνων απ' τους αρχαίους 
χρόνους, όπως και ο Αριστοτέλης αναφέρει, και αποτελούσε γενικά καταφύγιο μεταναστευτικών πουλιών. Η  
Κερκίνη συντηρεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αναπαραγόμενη αποικία Λαγγόνων στην νότια Ευρώπη μετά το 
δέλτα του Δούναβη. Οι επισκέπτες βλέπουν ερωδιούς, κορμοράνους, χουλιαρομύτες, λαγγόνες, 
αργυροπελεκάνους, φλαμίγκο και άλλα πτηνά, ενώ το χειμώνα  πάπιες, χήνες και κύκνους. Οι 
Κρυπτοτσικνιάδες, οι Χουλιαρομύτες  και οι Χαλκόκοτες τρέφονται κυρίως με ασπόνδυλα, πολύ λιγότερο με 
ψάρια, χρειάζονται επομένως ρηχά, λασπώδη μέρη για να βρουν τη λεία τους εύκολα.  Αντίθετα, οι σχεδόν 
αποκλειστικά ψαροφάγοι Λευκοτσικνιάδες, Νυχτοκόρακες και Σταχτοτσικνιάδες και τα καταδυτικά 
ψαροφάγα πουλιά, Σκουφοβουτηχτάρια, Νανοβουτηχτάρια και Λαγγόνες έχουν ωφεληθεί πολύ από την 
αύξηση των ψαριών. Οι Κορμοράνοι φώλιασαν για πρώτη φορά στην Κερκίνη το 1986 σε νεκρά δένδρα στην 
περιφέρεια του δάσους.  Τα βαλτογλάρονα  εγκαθίστανται  καθώς αναπτυσσόταν η συστάδα με τα 
Νούφαρα, αφού τα φύλλα τους παρείχαν στήριξη για τις φωλιές τους. Οι Πελαργοί φωλιάζουν σ' όλα τα 
χωριά γύρω απ' τη λίμνη. Χτίζουν τις μεγάλες, ακατάστατες φωλιές τους σε στύλους της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, 
τρούλους εκκλησιών και σκεπές στάβλων. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βρίσκεται στο χωριό Κερκίνη. 

Το ψάρεμα στην λίμνη Κερκίνη αναφερόταν ως πλούσιο ήδη από τους αρχαίους χρόνους. Οι ντόπιοι 
ψαράδες μιλούν ακόμα και σήμερα για Γουλιανούς με μήκος ένα ή και δύο μέτρα και βάρος πάνω απ ό 100 
κιλά, που πιάνονταν συχνά στη λίμνη μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Ως εκείνη την εποχή, οι 
κάτοικοι των κοντινών χωριών ψάρευαν στο Στρυμόνα κρατώντας ψάθινα καλάθια και περπατώντας μέσα 
στο ποτάμι αντίθετα στο ρεύμα, σαν τους αρχαίους κατοίκους της λίμνης Πρασσιάδας. 

Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 30 είδη ψαριών στο ευρύτερο σύστημα Στρυμόνα / Κερκίνης. Μετά το 
1983 οι Γουλιανοί απουσιάζουν σχεδόν τελείως από τις ψαριές της λίμνης και πιάνονται μόνο στο ποτάμι, 
χαμηλότερα από το φράγμα., όπως και τα Χέλια που έχουν επίσης αποκλειστεί από τη λίμνη, εξ αιτίας του 
νέου φράγματος που τα εμποδίζει να την πλησιάσουν.  Μετά το 1989, παρατηρήθηκε μεγάλη ελάττωση των 
Γριβαδιών η οποία αποδίδεται κυρίως στην υπεραλίευση. Πάντως, μια και το Γριβάδι είναι είδος που γεννά 
σε ρηχά νερά με πυκνή βλάστηση, είναι πιθανόν να έχει επ ηρεαστεί από την ελάττωση των ρηχών περιοχών 
και της υδρόβιας βλάστησης. Ταυτόχρονα με τη μείωση της αλιευτικής παραγωγής των Γριβαδιών 
παρατηρήθηκε μια ανάλογη αύξηση της παραγωγής των μη εμπορεύσιμων ειδών  με χαμηλή εμπορική αξία, 
που απειλεί σοβαρά το μέλλον της επαγγελματικής αλιείας στη λίμνη Κερκίνη. 

    

Παρά την ανθρώπινη επέμβαση, η λίμνη Κερκίνη παραμένει από τους σημαντικότερους υγρότοπους της 
Ελλάδας. Είναι το μόνο μέρος στη χώρα όπου 12 είδη αναπαράγονται μαζί, σε μικτές αποικίες. Είναι ένας 
από τους 11 υγροτόπους της Συνθήκης Ramsar στην Ελλάδα: 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ (ΜΠΕΛΕΣ) 

 

Αντιστοιχίστε τα χαρακτηριστικά του όρους Κερκίνη (αριστερή στήλη) με τα κατάλληλα δεδομένα (δεξιά 
στήλη): 

1. Υψόμετρο ψηλότερης κορυφής 
του όρους Κερκίνη: 

 α. 70 χιλιόμετρα 

2. Μήκος του όρους Κερκίνη 
(περίπου): 

 β. 10 χιλιόμετρα 

3. Πλάτος του όρους Κερκίνη 
(περίπου): 

 γ. 2031 μέτρα ύψος 

4. Τα κυριότερα πετρώματα του 
όρους Κερκίνη είναι: 

 δ. Τριεθνές, σε υψόμ. 1830 μ. 

5. Ποταμός που ορίζει το όρος 
Κερκίνη από ανατολικά:  

 ε. Κερκίνη 

6. Λίμνη στη νότια πλευρά του 
όρους Κερκίνη: 

 στ. Στρυμόνας 

7. Λίμνη στο δυτικό άκρο του 
όρους Κερκίνη: 

 ζ. Βουλγαρία, ΠΓΔΜ(Σκόπια)  

8. Κράτη βορείως του όρους 
Κερκίνη: 

 η. Δοϊράνη 

9. Το σημείο που τα σύνορα των 
τριών κρατών ενώνονται: 

 
θ. Μεταμορφωμένα (Γνεύσιοι και 

Αμφιβολίτες) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
Δείτε τις απαντήσεις στη σελ.86 
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Α.2. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
Συμπληρώστε τα κενά με τις ακόλουθες λέξεις, για να πάρετε μερικές πληροφορίες σχετικά με το όρος  

Κερκίνη:  

 

 
αιώνια 

 
βγάλει 

 
διασωσμένα 

 
Ελλάδα 

 
ερίζει 

 
Ηλία 

 
Ιερό 

 
Καστανούσα 

 
λαθροϋλοτομήσεις 

 
ναρκοπέδια 

 
ξύλα 

 
ουτοπία 

 
πόδια 

 
πόρους 

 
προβλήματά 

 
προστατεύουν 

 
ρυάκια 

 
σταθούνε 

 
συγκρατημένη 

 
χρήσεις 

ΤΟ ΜΠΕΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΣΙΑ 
 
Μια μέρα τα γνωστά βουνά, το Μπέλες και τα Κρούσσια,  
στο μεταξύ τους διάσελο, ψηλά στην  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ . 
ξεκίνησαν το διάλογο περί της προσφοράς τους  
και φυσικά αναφέρθηκαν και στα  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ τους. 
 
"Ορθώνομαι στα σύνορα, τα βόρεια στην _  _ _ _ _  _  
και με ονομάζουν όμορφο βουνό, θαρρώ από πάντα. 
Σε φυσικές και ιστορικές διαδρομές σε μένα  
θα δείτε απ' την παράδοση πολλά  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ . 
 
Τα Άνω Πορόια τα γνωστά, με το θαυμάσιο κλίμα,  
και τα εξωκκλήσια τ' Αη Γιωργή και του Προφήτη  _ _ _ _  . 
Νερόμυλους τροφοδοτώ, όπως στα Πλατανάκια,  
που λειτουργούν με λιγοστό νερό μου από  _ _ _  _ _ _ . 
 
Μα και μονές φιλοξενώ, όπως στο Ακριτοχώρι,  
που χτίζει βιοκλιματικά το νέο  _ _ _ _ της. 
Λίγο πιο πέρα απ' το Κλειδί, πάνω απ' τον Προμαχώνα,  
δοξάζομαι με τα οχυρά του Ρούπελ τα  _ _ _ _ _ _ . 
 
Τα ενδημικά μου βότα να δεκάδες έχουν  _ _ _  _ _ _ _  ,  
εξαίρετα είν' και στη βοσκή και καλλιέργεια επίσης. 
Τα δάση μου άντεξαν πολλές συρράξεις, _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ ,  
στη δε ειρήνη α νέκαμψαν και πάλι στην συνέχεια, 
 
που η Ανάπτυξη έφτασε στο Ρεύμα βασισμένη  
κι ανάγκη της ξυλείας μας είχε  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ . 
Μα τώρα που έχει ύφεση και φτώχεια λόγω κρίσης,  
στα δάση μου ενέσκηψαν _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ ." 
 
"Κι εγώ που στέκω απέναντι και κόβω τον Στρυμόνα,  
κι η ομώνυμή σου λίμνη μας μάς βρέχει ως τα  _ _  _ _ _ , 
σ' ακολουθώ σε βλάστηση, πηγές και μοναστήρια,  
κι ομοία νοιώθω πίεση για να προσφέρω  _ _ _ _ . 
 
Πρωτόγνωρη για μένα δε, μια απειλή μεγάλη,  
προκύπτει για τα σπλάχνα μου, που επένδυση θα  _ _ _ _  _ _ , 
κι ενόψει αδειοδότησης, ο νόμος ως ορίζει,  
για την μελέτη επίπτωσης η κοινωνία  _ _ _ _ _  _ . 
 
Μα εγώ το βλέπω καθαρά κι ας δύσκολα θωρούμαι,  
μονάχα οι ντόπιοι κάτοικοι μπορούν να μας  _ _ _  _ _ _ _  _ . 
Σ' αγρότες φροντιστές της Γης, βοσκούς και ξυλοκόπους,  
που αναζητούν αυτάρκεια απ' τους δικούς μας  _ _ _  _ _ _ , 
 
που πάντα είχαν κατά νου να υπάρχει αειφορία,  
γιατί αλλιώς η αυτάρκεια θα ήταν  _ _ _ _ _ _ _  , 
σ' αυτούς και στηριζόμαστε, για να μας  _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ ,  
από τον ωχαδερφισμό, που δυστυχώς κάποιοι έχουν." 
 
Ο Κίσσαβος κι ο Όλυμπος, τα δυο βουνά "μαλώναν", μα δεν ήταν τα μόνα... 
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Α.3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ Ε4 ΚΑΙ Ε6 
 

Το όρος Κερκίνη (Μπέλες) αποτελεί μέρος των Ευρωπαϊκών Μονοπατιών Μεγάλων Διαδρομών Ε4 και Ε6 
και συγκεκριμένα η διαδρομή τους διέρχεται ακριβώς έξω από το κτίριο του Κέντρου μας ανεβαίνοντας από 
τη Ροδόπολη στα Άνω Πορόια. 

Η διαδρομή που ακολουθούν τα δύο αυτά μονοπάτια Ε4 και Ε6 ταυτίζεται (Ε4/6) όσον αφορά στο κομμάτι 
Φλώρινα – Γέφυρα Στρυμόνα και διέρχεται από την περιοχή μας, περνώντας από Ροδόπολη - Άνω Πο ρόια – 
Ακριτοχώρι - Νέο Πετρίτσι - Γέφυρα Στρυμόνα. Στη συνέχεια το μονοπάτι Ε4 διακλαδίζεται προς Προμαχώνα 
συνεχίζοντας προς Κουλάτα (Βουλγαρία), ενώ το Ε6 συνεχίζει προς Σιδηρόκαστρο – Καπνόφυτο – Λαϊλιά - 
Άνω Βροντού - Κάτω Βροντού - Περιθώρι (Δράμα) και ακόμα ανατολικότερα μέχρι την Αλεξανδρούπολη και 
την Σαμοθράκη.  

 

Α.3.1. Χαράξτε αυτές τις διαδρομές στον παρακάτω χάρτη, από τη Ροδόπολη ως τον 
Προμαχώνα (Ε4) και από τη Ροδόπολη ως το Περιθώρι (Ε6): 

 

 

Α.3.2 Εντοπίστε πινακίδες των διαδρομών αυτών στο πεδίο, κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος. 
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Α.4. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΑΝΟΔΑΣΟΣ 
Προσανατολιστείτε στο πλατανόδασος των Άνω Ποροΐων, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

Α) Οι κορμοί των πλατάνων γέρνουν προς το νότο (υποθέστε τον λόγο).  

Β) Το νερό στο ρυάκι ρέει προς το νότο. 

Γ) Τα μυρμήγκια φτιάχνουν τις φωλιές τους με περισσότερο χώμα προς το βορρά.  

Δ) Τα ιερά των εκκλησιών δείχνουν την ανατολή.  

Ε) Με πυξιδα ορειβατών. Σε μια επίπεδη επιφάνεια τοποθετούμε την πυξίδα. Υπάρχει μια βελόνα με δύο 
διαφορετικά χρώματα κόκκινο και μαύρο. Το κόκκινο χρώμα δείχνει προ το Βορρά (North) και το μαύρο 
δείχνει προς το Νότο (South).  

Υπάρχουν οι ενδείξεις Ε (East) και W (West) αντίστοιχα Ανατολή και Δύση. Γυρίζουμε την πυξίδα ώσπου η 
βελόνα να δείξει το Βορρά (Ν). Με την πλάτη στο Βορρά κοιτάζουμε μπροστά μας το Νότο. Το αριστερό χέρι 
δείχνει την ανατολή και το δεξί τη Δύση.  
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Α.5. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΗ 
Βρείτε τις θέσεις των παρακάτω εικόνων στον ακόλουθο σχηματικό χάρτη των Άνω Ποροΐων. 
Ξεκινήστε από την κεντρική πλατεία του οικισμού και ακολουθήστε πορεία προς το βουνό. 
Συμπληρώστε στο χάρτη και άλλα στοιχεία, που θα ανακαλύψετε. 

 α   β   γ 

 δ   ε   στ 
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Α.6. ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΠΕΛΕΣ 
Πεζοπόροι μετά από μια διαδρομή στο Μπέλες έγραψαν για την εμπειρία τους: 

«Σε υψόμετρο 1777 μέτρα. Η πορεία μέσα από τους δασικούς δρόμους ήταν πραγματικά μία 
εμπειρία μοναδική, αφού η αγριάδα και η ομορφιά του τοπίου δεν έχουν προηγούμενο. Η πυκνή 
ομίχλη μας έκανε παρέα μέχρι που κάποια στιγμή φτάσαμε πάνω από τα σύννεφα και ξαναείδαμε πάλι 
τον ήλιο. Κάτι σου έδινε να καταλάβεις ότι βρίσκεσαι σε μία περιοχή που αν σε βρει ο καιρός θα είναι 
πολύ άγρια η κατάσταση. Φτάνοντας κάποια στιγμή στο ύψος των παλιών φυλακίων του Στρατού, 
βλέπουμε τις ταμπέλες που μας δείχνουν ότι εκεί κάποτε υπήρχε ναρκοπέδιο.  

Σταματάμε για μια αναμνηστική φωτογραφία και συνεχίζουμε - μέσα στη Βουλγαρία πια – την πορεία 
μας για την κορυφή. Το κρύο γίνεται ολοένα και πιο τσουχτερό, αλλά η αίσθηση ότι περπατάμε στην 
κορυφογραμμή και σε λίγα μόλις μέτρα πιο πάνω θα βρούμε την κορυφή μας δίνει δύναμη να 
συνεχίσουμε. Η φωτογραφία στην κορυφή είναι μία μοναδική στιγμή. Τα πυκνά άσπρα σύννεφα είναι 
πια πολύ κάτω από εμάς και εμείς τα κοιτάζουμε από ψηλά, σαν να είμαστε σε αεροπλάνο.» 

 

Περιγράψτε την εμπειρία σας, μετά από την διαδρομή σας στο βουνό, με λόγια ή ζωγραφιά. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………......... .........................……………………… 
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Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 
ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 

Β.1. ΓΙΝΕΤΕ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  

 

Χωριστείτε σε τρεις ομάδες με ρόλους:  

 

Ομάδα 1) Οι ρεπόρτερ, κρατάνε σημειώσεις για να κάνουν το ρεπορτάζ τους στην εφημερίδα του σχολείου.  

Ομάδα 2) Ο φωτογράφος και οι βοηθοί του, φωτογραφίζουν και οι βοηθοί καταγράφουν τα ονόματα αυτών 
που ο φωτογράφος φωτογράφισε.  

Ομάδα 3) Οι ανιχνευτές, πηγαίνουν μπροστά και παρατηρούν, ακούνε, αγγίζουν, μυρίζουν και έτσι 
εξερευνούν, ανακαλύπτουν και ενημερώνουν τους ρεπόρτερ και τους φωτογράφους.  

 

Θέματα παρατήρησης αποτελούν για παράδειγμα τα εξής: φυτά, ζώα και ίχνη τους, ανθρώπινες 
παρεμβάσεις, ήχοι και προέλευσή τους.  

 

Σημειώσεις: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..………………………………………………………..................................……………………… 
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Β.2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: …………………………………………….. ………………………………………………………………………………………   

ΕΠΟΧΗ (ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ): ……………………………………………..  ……………………………………………………………   

 

Υπογράμμισε το σωστό για την τοποθεσία που βρίσκεσαι: 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΣΟΥΣ:  α. Κωνοφόρο  

                           β. Φυλλοβόλο 

                           γ. Τροπικό 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΒΟΥΝΟΥ:   α. Λόφων μέχρι 900μ 

     β. Ορεινή 900μ – 1500μ 

     γ. Υποαλπική 1500-2100μ 

     δ. Αλπική 2100μ.-2700μ 

     ε. Χιονιού πάνω από 2700μ. 

 

ΕΙΔΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΣ 

ΔΕΝΤΡΑ: ΑΕΙΘΑΛΗ         ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ  

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

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

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

ΘΑΜΝΟΙ: ΑΕΙΘΑΛΕΙΣ   ΦΥΛΛΟΒΟΛΟΙ   ΑΝΑΡΡΙΧΟΜΕΝΟΙ  

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

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

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

ΠΟΩΔΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗ: (ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ-ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ- ΒΟΤΑΝΑ)  

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

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

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

ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ-ΒΡΥΑ   ΛΕΙΧΗΝΕΣ    ΜΥΚΗΤΕΣ 

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

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

ΜΗΠΩΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ; (ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ, ΕΡΠΕΤΑ, ΠΤΗΝΑ, ΕΝΤΟΜΑ ΚΛΠ) Ή ΙΧΝΗ ΤΟΥΣ; 

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

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

………………………………………….. …………………………………………….. ……………………….………….…………… 
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Β.3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 

Καταγράψτε τα έργα ή άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις στο δάσος που επισκεφτήκαμε. 

1) Σκουπίδια-Μπάζα :( Είδη και από πού μπορεί να προέρχονται): 

Είδος                                                         Προέλευση 

1α) …..……………………………               ……………….………………………… 

1β) …..……………………………               ………………….……………………… 

1γ) …..……………………………               …………………….…………………… 

1δ) …..……………………………               …………………… .………………….. 

1ε) …..……………………………               ……………………………….………… 

1στ) ..……………………………               ………………..………………………… 

1ζ) …..……………………………               ………………..………………………… 

2α) Ασφάλτινοι δρόμοι:  α. Ναι    β. Όχι 

2β) Δασικοί δρόμοι:  α. Ναι    β. Όχι 

2γ) Ύπαρξη μονοπατιών:  α. Ναι   β. Όχι 

3α) Φράχτες:   α. Ναι   β. Όχι 

3β) Μάνδρες:  α. Ναι   β. Όχι 

4) Στάνες:    α. Ναι   β. Όχι 

5) Αναβαθμίδες:   α. Ναι   β. Όχι 

6) Τάφροι:    α. Ναι   β. Όχι 

7α) Κτίρια:    α. Ναι   β. Όχι 

7β) Ερείπια κτιρίων:   α. Ναι   β. Όχι 

8) Άλλα έργα :  ................................................................................…………………………………………………………………… 

9) Άλλες παρεμβάσεις:  …………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΥΡΩΔΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 
Σ’ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΗΧΟΙ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
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Β.4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 

Τοποθετήστε προσεκτικά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις στη στήλη που ταιριάζουν: 

υπερβόσκηση   προστασία εδάφους από διάβρωση  ηρεμία 

άγρια πανίδα   λαθροϋλοτόμηση     δροσιά 

οξυγόνο    ψυχαγωγία      ρύπανση 

εξόρυξη ορυκτών   πυρκαγιά       οικοπεδοποίηση 

βροχοπτώσεις     ξυλεία      πλούσια χλωρίδα 

ευχάριστο φωτοκλίμα  εξουδετέρωση επιβλαβών διοξειδίων  μείωση θορύβων 

υγρασία του εδάφους  φιλτράρισμα και καθαρισμός του νερού υπόγεια νερά 

 

Το δασικό οικοσύστημα: 

                           Τι προσφέρει:                                              Από τι υποβαθμίζεται: 

  

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

……….……………………… 

 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………….……………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……….……………………… 
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Β.5. ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΟΣ 
Συμπληρώστε με τις παρακάτω λέξεις τα κενά του επόμενου κειμένου, έτσι ώστε να 

ανακαλύψετε τις ωφέλειες του δάσους:  

(θρεπτικά, οξυγόνο, ερυθρή, βροχές, ένταση, υγρασία, ξυλείας, διοξείδιο, νερά, έδαφος, 
φίλτρο, ευνοϊκές, πάχνης, σκόνη, βροχής, οργανισμών, θείου, διάβρωση, φωτοκλίμα, 
χαμηλές, θορύβους) 

 

Το δάσος παράγει το απαραίτητο για τη ζωή μας ………………….……….… ενώ δεσμεύει το ……………………….. του 
άνθρακα 

Μειώνει την ένταση του φωτός (απορροφά περισσότερο την …………………………..ακτινοβολία) και δημιουργεί 
έτσι ένα πιο ευχάριστο και ξεκούραστο ……………………………. 

Απορροφά και εξουδετερώνει διάφορες επιβλαβείς ουσίες, όπως το διοξείδιο του ………………….……., και την 
……………………… 

Αμβλύνει τις ακραίες θερμοκρασίες μειώνοντας τις ψηλές και αυξάνοντας τις ……………………………… και 
παρεμποδίζει το σχηματισμό δρόσου και ………………………… 

Μειώνει την ………………………………………...του ανέμου 

Μειώνει τους …………………………………….…………………… 

Αυξάνει τις ……………………………, μετατρέπει σε βροχή (βροχοομίχλη) την υγρασία του αέρα και υγροποιεί την 
ομίχλη. 

Συγκρατεί το νερό της ………………………….… και δεν το αφήνει να πέφτει με δύναμη και να  διαβρώνει το 
…………..………………… 

Ενισχύει τα υπόγεια ………………….………………. 

Βελτιώνει την ποιότητα του νερού ενεργώντας ως μικροβιολογικό και φυσικό  …………………………… 

Συγκρατεί το έδαφος και εμποδίζει τη ………………………………….. 

Εμποδίζει την εξάτμιση του εδάφους και αυξάνει την ……………………………………του 

Εμπλουτίζει το έδαφος με ……………………………..………συστατικά 

Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για την προστασία, διατροφή και διατήρηση ζωικών …………………….………. 

Παράγει σημαντικές ποσότητες ………………………….. και  δασικών προϊόντων 

Δημιουργεί ……………………………………… συνθήκες διατήρησης  διαφόρων φυτικών ειδών.
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Β.6. ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 
Τα δάση έχουν πολύπλευρη αξία (σημασία, σπουδαιότητα) για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος 

τα χρησιμοποιεί με διαφόρους τρόπους (χρήσεις, λειτουργίες).  

Σημειώστε με V στην αντίστοιχη στήλη τις αξίες και τις χρήσεις του δάσους που 
επισκεφτήκαμε, που θεωρείτε ότι υπάρχουν. Περιγράψτε συνοπτικά τις αξίες και τις χρήσεις  
αυτές: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΙΑ  ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αναψυχής:  V Περίπατοι, πάρκα αναψυχής 

Βελτιωτική ποιότητας νερού: V  Φιλτράρισμα, καθαρισμός του νερού 

Βιολογική:    

Υδρευτική:    

Αρδευτική:    

Αλιευτική:    

Κτηνοτροφική:    

Θηραματική:    

Υλοτομική:    

Αλατοληπτική:    

Αμμοληπτική:    

Υδρομηχανική:    

Υδροηλεκτρική:    

Πολιτιστική:    

Επιστημονική:    

Εκπαιδευτική:    

Αντιπλημμυρική:    

Αντιδιαβρωτική:    

Κλιματική:     

άλλη:    
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Β.7. ΜΙΑ ΚΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ 
Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και βάλτε σε εισαγωγικά τις λέξεις που αντιφάσκουν. 

Ζωγραφίστε σε κάθε μία πλάγια του βουνού ένα τοπίο: 

 
Α. Χωρίς «οικολόγους  φυσιολάτρες»   Β. Μετά από την επιδρομή των «φυσιολατρών»  
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Β.8. ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 
 

Αντιστοιχίστε τα παρακάτω ζώα της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. Αν η αντιστοίχηση 
γίνει σωστά θα βρείτε την τροφή του κάθε ζώου.  

 

ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β 

1. ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ                                                           α. ΧΟΡΤΟ 

2. ΛΑΓΟΣ                                                                           β. ΡΙΖΕΣ ΦΥΤΩΝ 

3. ΑΛΕΠΟΥ                                                                        γ. ΚΑΡΠΟΙ  

4. ΤΣΑΚΑΛΙ                                                                        δ. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ  

5. ΝΥΦΙΤΣΑ                                                                       ε. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ  

6. ΛΥΚΟΣ                                                                           στ. ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ  

7. ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ                                                              ζ. ΨΕΙΡΕΣ   

8. ΕΛΑΦΙ                                                                            η. ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ  

9.ΠΡΑΣΙΝΟΣΑΥΡΑ                                                           θ. ΨΑΡΙΑ  

10.ΣΚΙΟΥΡΟΣ                                                                  ι. ΜΥΓΕΣ,ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 

11. ΑΗΔΟΝΙ                                                                       ια. ΒΑΤΡΑΧΙΑ  

12. ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΗΣ                                                       ιβ. ΦΙΔΙΑ 

13. ΑΣΒΟΣ                                                                        ιγ. ΣΚΟΥΛΙΚΙΑ,ΚΑΜΠΙΕΣ 

14.ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΑΣ                                                    ιδ. ΠΟΝΤΙΚΙΑ  

15. ΦΙΔΑΕΤΟΣ                                                                 ιε. ΝΥΦΙΤΣΕΣ  

16. ΚΟΥΝΑΒΙ                                                                   ιστ. ΣΠΟΡΟΙ  

17. ΒΙΔΡΑ                                                                         ιζ. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ  

18.ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ                                                            ιη. ΑΚΡΙΔΕΣ  

19. ΑΓΡΙΟΓΑΤΟΣ                                                            ιθ. ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ  

20. ΛΙΓΚΑΣ                                                                      κ. ΧΕΛΩΝΕΣ  

21. ΜΠΟΥΦΟΣ                                                     κα. ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΙ 

22. ΓΕΡΑΚΙΝΑ                                                                κβ. ΦΥΛΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ  

23. ΝΕΡΟΦΙΔΟ                                                              κγ. ΞΕΡΑ ΦΥΛΛΑ  

24. ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ                                                           κδ. ΜΙΚΡΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ  

25. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ                                                           κε. ΝΕΚΤΑΡ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ  
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ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΑΣ 

 
Τρέφεται με: Καρπούς, ρίζες 

ΦΙΔΑΕΤΟΣ 

 
Τρέφεται με: Χελώνες, φίδια 

ΛΙΓΚΑΣ 

 
Τρέφεται με: Μικρά θηλαστικά 

ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΗΣ 

 
Τρέφεται με: Έντομα 

σκουλήκια 
ΕΛΑΦΙ 

 
Τρέφεται με: Τρυφερά φυτά 

ΝΥΦΙΤΣΑ 

 
Τρέφεται με: Καρπούς, μικρά 

ζώα 

ΛΥΚΟΣ 

 
Τρέφεται με: Θηλαστικά 

ΠΡΑΣΙΝΟΣΑΥΡΑ 

 
Τρέφεται με: Έντομα, 

μύγες, κουνούπια 
ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ 

 
Τρέφεται με: Ψείρες 

ΒΙΔΡΑ 

 
Τρέφεται με: Ψάρια, βατράχια, 

καβούρια 

ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ 

 
Τρέφεται με: Έντομα, μικρά 

ψάρια 

ΜΠΟΥΦΟΣ 

 
Τρέφεται με: Ποντίκια, 

νυφίτσες 
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ 

 
Τρέφεται με: Σπόρους, 

έντομα, σκουλήκια 

ΝΕΡΟΦΙΔΟ 

 
Τρέφεται με: Ποντίκια, μικρά 

ψάρια, σαύρες, βατράχια 

ΑΛΕΠΟΥ 

 
Τρέφεται με: Μικρά 

θηλαστικά, σκαντζόχοιρους, 
καρπούς 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ 

 
Τρέφεται με: Ποντίκια, 

νυφίτσες, φίδια, χελώνες 

ΑΓΡΙΟΓΑΤΟΣ 

 
Τρέφεται με: Ποντίκια, 

πουλιά, φίδια 

ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ 

 
Τρέφεται με: Μανιτάρια, 

Βελανίδια 

ΣΚΙΟΥΡΟΣ 

 
Τρέφεται με: Βελανίδια, 

κουκουνάρια, καρύδια 

ΑΗΔΟΝΙ 

 
Τρέφεται με: Σπόρους, 

σκουλήκια, έντομα 

ΤΣΑΚΑΛΙ 

 
Τρέφεται με: Μικρά 

θηλαστικά 

ΑΣΒΟΣ 

 
Τρέφεται με: Καρπούς, μικρά 

ζώα 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 

 
Τρέφεται με: Νέκταρ 

λουλουδιών 

ΛΑΓΟΣ 

 
Τρέφεται με: Χόρτα 
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Γ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ 
ΚΕΡΚΙΝΗ 

Γ.1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 
 

Γ.1.1. Αντιστοιχίστε για να βρείτε το κατάλληλο βότανο για κάθε πάθηση: 

Παθήσεις Βότανα 

1.Δυσπεψία, έλκος α.Βάλσαμο(Σπαθόχορτο) 

2.Επούλωση πληγών β.Βασιλικός 

3.Ημικρανίες, πονοκέφαλος γ.Χαμομήλι 

 

Γ.1.2. Πιο δύσκολη πάθηση…   πιο δύσκολη αντιστοίχιση: 

Παθήσεις Βότανα 

1.Αναιμία, ανάρρωση α Μελισσόχορτο 

2.Πονόλαιμος, βήχας, άσθμα β.Μολόχα 

3.Υπέρταση γ.Τσουκνίδα 

 

Γ.1.3. Ακόμα πιο δύσκολη πάθηση…  ακόμα πιο δύσκολη αντιστοίχιση: 

Παθήσεις Βότανα 

1.Αρθριτικά, ρευματισμοί α Φασκόμηλο 

2.Σάκχαρο β Θυμάρι 

 

Γ.1.4. Αντιστοιχίστε για να γνωρίσετε τους τρόπους παρασκευής και χρήσης των βοτάνων: 

Είδος Περιγραφή 

1.Αλοιφή   α.Αφέψημα βοτάνου σε ζάχαρη 

2.Αφέψημα β.Βρασμός για 10 λεπτά 

3.Κατάπλασμα  γ.Έλαιο ή σκόνη βοτάνου σε κερί μέλισσας ή βαζελίνη 

4.Κάψουλες  δ.Πολτός βοτάνου εξωτερικά 

5.Σιρόπι ε.Σκόνη σε ζελατινώδες περίβλημα 

 

Γ.1.5. Προχωρήστε στην εφαρμογή των γνώσεων, π.χ. στην παρασκευή αφεψήματος. 
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Γ.2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΟΤΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 
Γ.2.1. Αναγνωρίστε τα φυτά στο Μπέλες. 

Πολυτρίχι Αδίαντο 

 

Σκορπίδι  Ceterach officinarum  

 

Πολυκόμπι-Equisetum arvense 

 

Σημύδα  

 

Λαδανιά - Cisto rosso 

 

Τερεβυνθιά 

 

Τεύκριο 

 

Τεύκριο το πόλιο 

 

Βερμπάσκον

 
Θυμάρι  

 

Θυμάρι  

 

Γαϊδουράγκαθο  

 

Ρίγανη 

 

Σπαθόχορτο 

 

Αγριοβάρσαμο Calamintha 
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Μέντα 

 

Κόλιτσίδα 

 

Αχίλλεια (Achillea Millefolium) 

 

Ραδίκι  (Cichorium intybus) 

 

Αγριοράδικο 

 

Παπαρούνα (Papaver rhoeas) 

 

Λάπαθο Rumex acetosa 

 

Αγριομάρουλο 

 

Πεντάνευρο 

 

Ζωχός Sonchus oleraceus 

 

Λυσιμάχεια 

 

Χαμομήλι 

 

Μολόχα 

 

Λεβάντα 

 

Τσουκνίδα 

 

Γ.2.2. Ποια από αυτά θεωρούνται βότανα; 
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Δ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ (ΜΠΕΛΕΣ) 

Δ.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 
Δ.1.1. Σε έναν γεωγραφικό – γεωφυσικό χάρτη αναγνωρίστε το όρος Κερκίνη (Μπέλες) και τα 

όριά του, τον ποταμό Στρυμόνα και τις διαδοχικές λεκάνες του Στρυμόνα. 

 
Δ.1.2. Σε έναν πολιτικό χάρτη αναγνωρίστε την θέση και σχεδιάστε το όρος Κερκίνη (Μπέλες) 

και τα όριά του, τον ποταμό Στρυμόνα, τη λίμνη Κερκίνη  και τα άλλα βουνά που περικλείουν 
την πεδιάδα των Σερρών. 
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Δ.2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 
Δ.2.1. Ονομάστε όποια βουνά, λίμνες, ποτάμια, πεδιάδες αναγνωρίσατε επί της 

δορυφορικής εικόνας google earth. Χρησιμοποιήστε χρώματα για να τονίσετε τις 
κορυφογραμμές, τις λίμνες και τα ποτάμια. 

Δ.2.2. Δείξτε την κορυφογραμμή του Μπέλες, το ανατολικό και το δυτικό άκρο του και την 
νότια και βόρεια κοιλάδα, που το ορίζουν, επί της δορυφορικής εικόνας google earth.  

Δ.2.3. Σε ποια σημεία της δορυφορικής εικόνας google earth  βλέπετε δάση και σε ποια  
βλέπετε καλλιέργειες;  

 

 

 

Δ.2.4. Από κάποιο σημείο στο πεδίο, από όπου θα έχετε πανοραμική άποψη της περιοχής, 
αναγνωρίστε το όρος Κερκίνη (Μπέλες) και τα άλλα βουνά που περικλείουν την πεδιάδα των 
Σερρών. Φωτογραφίστε τα με το κατάλληλο ζουμ της μηχανής σας. 
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Δ.3. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 
Δ.3.1. Από κάποιο ψηλό σημείο στο πεδίο, από όπου θα έχετε πανοραμική άποψη της 

περιοχής, αναγνωρίστε (περίπου) το γεωλογικό όριο ανάμεσα στην Σερβομακεδονική μάζα 
και την μάζα της Ροδόπης. Φωτογραφίστε το με το κατάλληλο ζουμ της μηχανής σας. 

 
Δ.3.2. Από κάποιο σημείο στο πεδίο, από όπου θα έχετε πανοραμική άποψη της περιοχής, 

αναγνωρίστε το όρος Κερκίνη (Μπέλες) και άλλα βουνά που έχουν τα ίδια πετρώματα με το 
Μπέλες. Φωτογραφίστε τα με το κατάλληλο ζουμ της μηχανής σας. 

Δ.3.3. Παρατηρείτε σε αυτά τα βουνά ίδια δασοκάλυψη με το Μπέλες ή όχι; 

 

Δ.4. ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΡΗΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 
Δ.4.1. Από κάποιο σημείο στο πεδίο, από όπου θα έχετε πανοραμική άποψη της περιοχής, ή 

σε δορυφορική εικόνα π.χ. εικόνα google earth της περιοχής μας (Άνω Πορόια - Κάτω Πορόια 
- Ροδόπολη), αναγνωρίστε την θέση της ζώνης ρηγμάτων ανύψωσης του Μπέλες, σύμφωνα 
με τον γεωλογικό χάρτη. Φωτογραφίστε την με το κατάλληλο ζουμ της μηχανής σας. 
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Δ.5. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΠΟΔΩΝ – ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΑ ΡΙΠΙΔΙΑ 
Δ.5.1. Από κάποιο σημείο στο πεδίο, από όπου θα έχετε πανοραμική άποψη της περιοχής, 

(π.χ. από την επαρχιακή οδό Λιβαδιάς-Ροδόπολης), αναγνωρίστε βεντάλιες υλικών 
(αλλουβιακά ριπίδια) στους πρόποδες του Μπέλες, από πού περίπου αρχίζει και πού περίπου 
τελειώνει κάθε μια.  

Δ.5.2. Σε δορυφορική εικόνα π.χ. εικόνα google earth της περιοχής μας (Άνω Πορόια - Κάτω 
Πορόια - Ροδόπολη), αναγνωρίστε μία τουλάχιστον βεντάλια υλικών (αλλουβιακό ριπίδιο), 
από πού περίπου αρχίζει και πού περίπου τελειώνει. Φωτογραφίστε την με το κατάλληλο 
ζουμ της μηχανής σας. 

 
Δ.5.3. Οι ακόλουθοι οικισμοί βρίσκονται πιο πάνω, επάνω ή πιο κάτω από κάποιο 

αλλουβιακό ριπίδιο της περιοχής;  

 Άνω Πορόια:…..………..…,  Κάτω Πορόια:…..………..…,  Ροδόπολη:…………….… 

Δ.5.4. Οι καλλιέργειες, τα λιβάδια, η θαμνοκάλυψη, το αραιό δάσος ή το πυκνό δάσος 
φαίνεται να υπερέχει στα αλλουβιακά ριπίδια στην περιοχή μας (Άνω Πορόια - Κάτω Πορόια - 
Ροδόπολη);…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δ.6. ΥΛΙΚΑ ΡΙΠΙΔΙΩΝ - ΓΕΝΙΕΣ ΡΙΠΙΔΙΩΝ 

   
Δ.6.1. Κατά την πορεία στο πεδίο, σε κάποιο όρυγμα (σκάψιμο) π.χ. του δρόμου, 

αναγνωρίστε τα χονδρόκοκκα υλικά των αλλουβιακών ριπιδίων. 

Δ.6.2. Στην επίσκεψή μας στο πεδίο συναντάμε τέτοιους τεράστιους βράχους που προήλθαν 
από λασπορροές. Μπορείτε να τους εντοπίσετε, να τους φωτογραφίσετε και να τους 
σημειώσετε στη διαδρομή που κάνατε;  
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Δ.7. ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗ (ΜΠΕΛΕΣ): ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΒΟΥΝΟ 

 

Δ.7.1. Σύμφωνα με όλα τα προηγούμενα, κυκλώστε τις σωστές απαντήσεις στις παρακάτω 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής:  

1.Το Μπέλες έχει σχήμα:  

α. Περίπου κυκλικό με ακτίνα 70 χιλιόμετρα, μοιάζει με κώνο. 

β. Σχεδόν τετράγωνο με πλευρά 70 χιλιόμετρα, μοιάζει με πυραμίδα. 

γ Μακρόστενο παραλληλόγραμμο με πλευρές 70 χιλιόμετρα και 7 χιλιόμετρα, μοιάζει με τείχος. 

2.Το Μπέλες έχει ύψος:  

α. Κάτω από 2 χιλιόμετρα. 

β. Πάνω από 2 χιλιόμετρα. 

γ. Πολύ πάνω από 2 χιλιόμετρα. 

3.Τα πετρώματα του Μπέλες είναι:  

α. Ασβεστολιθικά. 

β. Ηφαιστειακά. 

γ. Μεταμορφωμένα. 

4.Η βλάστηση του Μπέλες είναι:  

α. Ισχνή. 

β. Μέτρια. 

γ. Πλούσια. 

5.Τα νερά του Μπέλες:  

α. Ρέουν επιφανειακά και διανοίγουν βαθιές χαράδρες. 

β. Ρέουν υπόγεια και διανοίγουν σπηλιές. 

γ. Ρέουν ήρεμα και σχηματίζουν ένα μεγάλο ποτάμι. 
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Δ.8. ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 
Αναγνωρίστε τους λιθολογικούς τύπους των δειγμάτων πέτρας στο εργαστήριο ή στο πεδίο: 

    

Στρωματώδης Γνεύσιος  Γρανιτικός Γνεύσιος   Αμφιβολίτης   Αμφιβολιτικός Σχιστόλιθος 

 
Εικόνα: Τύποι βραχόμαζας σε ένα γνευσιακό περιβάλλον έντονης τεκτονικής παραμόρφωσης και αποσάθρωσης. Πηγή: Β. Π. 

Μαρίνος, Επ. Καθηγητής κ.α. «ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 
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Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ (ΜΠΕΛΕΣ) 

Ε.1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΜΕΤΑΞΑ 
Ε.1.1. Μελετήστε το χάρτη των οχυρών Μεταξά και βρείτε και χρωματίστε το Ρούπελ, το 

όρος Κερκίνη ή Μπέλες, τη λίμνη Κερκίνη και τον ποταμό Στρυμόνα.   

 

Ε.1.2. Κατά την επίσκεψή σας στο Ρούπελ, ακούστε προσεκτικά την ενημέρωση από τον 
στρατιώτη ξεναγό σας και παρατηρήστε το περιβάλλον γύρω από το οχυρό. 

 
Βρίσκετε ομοιότητες μεταξύ των οχυρών αυτών και των αρχαίων Θερμοπυλών; Κυκλώστε 

την απάντηση που θεωρείτε σωστή: 
Στην στρατηγική τους θέση ναι όχι γιατί; 
Στο κόστος κατασκευής των οχυρωματικών έργων ναι όχι γιατί; 
Στην αριθμητική υπεροπλία των εισβολέων ναι όχι γιατί; 
Στην τελική έκβαση των μαχών ναι όχι γιατί; 
Στην τελική θυσία των υπερασπιστών της πατρίδας ναι όχι γιατί; 
Στο κατά πόσο έμειναν στην ιστορία οι μάχες αυτές ναι όχι γιατί; 
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Ε.1.3. Αντιστοιχίστε τα ιστορικά γεγονότα με τις σωστές ημερομηνίες: 
1.Μάχη του Κλειδίου   α. 1939 
2.Κατασκευή Οχυρών  β. 1014 
3.Έναρξη Β΄ Παγκοσμίου  Πολέμου  γ. 1945 
4.Λήξη Β΄ Παγκοσμίου  Πολέμου  δ. 1941 
5.Μάχη του Ρούπελ  ε. 1936 

Ε.1.4. Αντιστοιχίστε τα ιστορικά στοιχεία ώστε να ταιριάζουν: 
1. «Τα οχυρά δεν παραδίνονται, καταλαμβάνονται»  α. ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΓΓΙΣΤΡΟ(ΤΣΙΓΓΕΛΙ)  
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ  β. ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗ(ΜΠΕΛΕΣ) 
3. ΡΟΥΠΕΛ  γ. ΜΑΡΙΤΑ 
4. ΙΣΤΙΜΠΕΗ  δ. ΠΟΛΥΒΟΛΕΙΑ, ΣΤΟΕΣ ΤΑΦΡΟΙ κ.ά. 
5. ΕΡΓΑ ΟΧΥΡΩΣΗΣ  ε. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
6. ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΟΧΥΡΑ  στ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΧΥΡΟΥ ΡΟΥΠΕΛ 

     

Ε.1.5. Συμπληρώστε τα κενά με τις παρακάτω λέξεις: 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ, ΛΟΧΙΑΣ, ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ, ΚΕΡΚΙΝΗ, ΙΤΣΙΟΣ, ΠΑΤΡΙΔΑ, ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ, ΚΡΟΥΣΣΙΑ 

Ο λοχίας Δημήτριος Ίτσιος ήταν ο διοικητής του Πολυβολείου 8 (Π.8) στο οροπέδιο της Ομορφοπλαγιάς του 
όρους __________πάνω από τo χωριό _______Σερρών. 

 
Την πρώτη ημέρα της γερμανικής εισβολής, ένα σύνταγμα γερμανών επιτέθηκε στο ελληνικό τάγμα που 

υπερασπιζόταν την ___________.  Οι  Έλληνες αντιστάθηκαν λυσσαλέα στη γερμανική υπεροπλία.  Στο 
πλαίσιο αυτό οι άνδρες του Π.8 ανέλαβαν να καθυστερήσουν την προέλαση των γερμανών καταδρομέων, 
ώστε να δοθεί χρόνος να εκκενώσουν οι Έλληνες την Ομορφοπλαγιά.  Ο  λοχίας ____________και δύο 
στρατιώτες του αντιστάθηκε για πάνω από τέσσερις ώρες. Στο διάστημα αυτό οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να 
προωθηθούν προς τα Άνω Πορρόια, για να ανακόψουν την υποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων προς τα 
________________. Ο Δημήτριος Ίτσιος  ήταν ο χειριστής του πολυβόλου και ξόδεψε και τις 33.000 σφαίρες 
που υπήρχαν στο πολυβολείο, προτού παραδοθεί στους ____________.  Όταν ο γερμανός  στρατηγός 
πληροφορήθηκε το γεγονός ότι ο διοικητής του πολυβολείου ήταν ένας απλός έφεδρος _________________, 
θίχτηκε ο εγωισμός του και αφού συναντήθηκε με τον αιχμάλωτο Ίτσιο τον ρώτησε: 

- Ποιος είναι ο Διοικητής σου? 
- Εγώ είμαι, απάντησε ο Ίτσιος 
- Δεν υπάρχει αξιωματικός? 
- Οχι! 
- Ξέρεις ότι για χάρη σου έχασα έναν αντισυνταγματάρχη και 232_____________________? 
- Λυπάμαι στρατηγέ αλλά υπερασπίζομαι την πατρίδα μου. 
Μετά από αυτό ο στρατηγός έδωσε εντολή παρουσίασης όπλων σε μια διμοιρία Γερμανών στρατιωτών 

προς τιμήν του Ίτσιου, και αμέσως μετά έδωσε διαταγή να εκτελεσθεί ο Ίτσιος, κατά παράβαση της συνθήκης 
της Γενεύης, αλλά να μην πειραχτούν οι δύο στρατιώτες που ήταν μαζί του, τους οποίους απελευθέρωσε στα 
Άνω Πορρόϊα. 
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 Ε.1.5. Αντιστοιχίστε τις περιοχές με τα πρόσωπα: 
1.ΚΛΕΙΔΙ  α. ΙΤΣΙΟΣ 
2.ΒΥΡΩΝΕΙΑ  β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β 
3.ΡΟΥΠΕΛ  γ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
4.ΠΟΡΟΙΑ  δ. ΜΕΤΑΞΑΣ 
 

  
Ε.1.6. Βάλτε τα γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά: 
1. Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  
2. ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΒΕΤΡΙΝΑΣ  

3. ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ  
4. ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ  
 
Ε.1.7. Αριθμήστε σωστά τις φωτογραφίες, ώστε να αντιστοιχούν στις τοποθεσίες 1,2,3,4  

στον παρακάτω χάρτη, σύμφωνα με τα αναφερθέντα ιστορικά στοιχεία: 
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Ε.2. ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ 
Ε.2.1. Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της Α στήλης με αυτά της Β στήλης 

1 Βάθος οχυρών α Προμαχώνας 

2 Θέση οχυρών β Σύμβολο ηρωισμού  

3 Τα οχυρά διέθεταν γ Απρίλιος 1941 

4 Τα οχυρά έγιναν δ Μαγειρεία, ιατρείο, χώρους υγιεινής κλπ 

5 Χρόνος της ιστορικής μάχης του Ρούπελ ε 30 μ 

  

Ε.2.2. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση:  

1: Πότε κατασκευάστηκε το οχυρό του Ρούπελ; 

α.Tη δεκαετία του 1930;…….β.Tη δεκαετία του 1980;…….γ.Tη δεκαετία του 2000; 

2: Η κατασκευή των οχυρών του Ρούπελ έγινε με σκοπό: 

α.Την κατάκτηση γειτονικών εδαφών; β.Την υπεράσπιση των συνόρων; γ.Την τουριστική εκμετάλλευση; 

3: Στην κατασκευή του οχυρού του Ρούπελ χρησιμοποιήθηκαν :  

α.Αλλοδαποί μισθοφόροι εργάτες.; β.Ντόπιοι εργάτες.; γ.Εργάτες από μακρινά μέρη της Ελλάδας, που δεν 
γνώριζαν πού δούλευαν; 

Ε.2.3. Συμπληρώστε τα κενά του παρακάτω κειμένου με τη σωστή λέξη η οποία σας δίνεται 

απόρθητο ανεπιτυχώς Βούλγαροι Γερμανοί ηρωισμό  υπεροπλία  

Η κατασκευή του οχυρού είναι εντυπωσιακή με αποτέλεσμα αυτό να αποδειχθεί …………………… κατά τις 
μάχες εναντίον των εισβολέων του 1941, που διέθεταν ……………….. δυνάμεων. Οι γείτονες ……………………. 
επιχείρησαν, αφού οι κατακτητές ………………….. τους τα παρέδωσαν, να τα καταστρέψουν …………………… 
Σήμερα τα επισκεπτόμαστε για να τιμήσουμε τον ………………………. των υπερασπιστών τους. 

Ε.2.4. Σημειώστε με το σύμβολο √ την απάντησή σας Σωστού-ή Λάθους. 

Α/Α Ερώτηση Σ Λ 

1 Η ονομασία Ρούπελ οφείλεται στη Βυζαντινή πόλη Ρουπέλιο της περιοχής   

2 Η άμυνα δεν ήταν αποτελεσματική   

3 Οι τοίχοι του οχυρού έχουν μικρό πάχος   

4 Τα οχυρά κατασκευάστηκαν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο   

5 Τα οχυρά έγιναν για να προστατέψουν το περιβάλλον μας από ξένους εισβολείς   
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 Ε.3. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ 1940 
     Ε.3.1. Διαβάστε τα παρακάτω αποσπάσματα από ιστορικά κείμενα και σχολιάστε με την 

ομάδα σας, τι πληροφορίες παίρνετε για την εποχή εκείνη: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ε.3.3. Παρατηρήστε τις φωτογραφίες και σχολιάστε τις θέσεις των οχυρών και τα δάση που 
τα περιβάλλουν, την εποχή εκείνη του πολέμου και σήμερα σε καιρό ειρήνης: 

 

Το πολυβολείο Π8 στην Ομορφοπλαγιά του Μπέλες, πάνω από τα Πορόια, σε παλιά φωτογραφία. 

   
Το ίδιο πολυβολείο στην Ομορφοπλαγιά του Μπέλες, πάνω από τα Πορόια, σήμερα. 

 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΣΤ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 

ΣΤ.1. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ 
ΣΤ.1.1. Με αφορμή το παρακάτω κείμενο, να πάρετε συνέντευξη από το μυλωνά για να 

συλλέξετε περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του νερόμυλου. 

  

 … Οι Ρωμαίοι μηχανικοί χρησιμοποιούσαν την κινητική ενέργεια και δυναμική του νερού οδηγώντας το νερό πάνω 
από την φτερωτή ώστε να πέφτει από ένα κανάλι στα πτερύγια της φτερωτής που μοιάζουν με μικρά κουβαδάκια. 
Κάθε κουβαδάκι όταν πλημμυρίζει ρίχνει το νερό του στο επόμενο και έτσι γυρίζει η φτερωτή μεταφέροντας την κίνηση 
με ιμάντες στο εσωτερικό του νερόμυλου…  

 

Ερώτηση 1: ………………………………………………………………………………… 

 

Απάντηση: …………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

Ερώτηση 2: ………………………………………………………………………………… 

 

Απάντηση: …………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

Ερώτηση 3: ………………………………………………………………………………… 

 

Απάντηση: …………………………………………………………………………………… 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΣΤ.1.2. Να επιλέξετε από τα παρακάτω στοιχεία, τι προσέφεραν στο παρελθόν οι νερόμυλοι: 

 

 
 

1.   Πολιτιστική κληρονομιά   

2.   Επικοινωνία  

3.   Παραγωγή ενέργειας  

4.   Αισθητική διαφορετικότητα  

5.   Βελτίωση ποιότητας νερού   

6.   Αλεύρι και νερό   

7.   Στήριξη τροφικών αλυσίδων  

8.   Νερό για πλύσιμο   

9.   Αντιπλημμυρική προστασία  

10. Απασχόληση  

11. Εμπλουτισμός υπόγειων νερών  
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ΣΤ.1.3. Να σημειώσετε τα πλεονεκτήματα ενός νερόμυλου έναντι ενός σύγχρονου μύλου 
σιτηρών και αντίστροφα. 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΥΛΟΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ 

  
 
………………………………………….…. 
 
………………………………………….…. 
 
………………………………………….…. 
 
………………………………………….…. 
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ΣΤ.1.4. Αναγνωρίστε τη χλωρίδα του Νερόμυλου στα Πλατανάκια Σερρών 

Στον περιβάλλοντα χώρο του νερόμυλου αναπτύσσεται ένα ιδιαίτερο είδος χλωρίδας. Παρατηρήστε τα 
φυτά του νερόμυλου και τσεκάρετε μ ε ένα V αυτά τα φυτά που συναντήσατε στο νερόμυλο που 
επισκεφτήκατε στα Πλατανάκια Σερρών . 

Osyris alba ΑΥΓΗ 

 

Clematis vitalba ΚΛΗΜΑΤΙΔΑ 

 

Asparagus acutifolius ΣΠΑΡΑΓΓΙ 

 

Gleditsia triacanthos  ΓΛΕΔΙΤΣΙΑ 

 

Capparis spinosa ΚΑΠΑΡΗ 

 

Sonchus oleraceus ΖΩΧΟΣ 

 
Ziziphus ziziphus ΤΖΙΤΖΙΦΙΑ 

 

Punica granatum ΡΟΔΙΑ 

 

Ficus carica ΣΥΚΙΑ 

 
Tarxacum sp ΠΙΚΡΑΛΙΔΑ 

 

Crataegus monogyna ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ 

 

Rubus ulmifolius ΒΑΤΟΜΟΥΡΙΑ 

 

Pyrus amygdaliformis ΑΓΡΙΟΑΧΛΑΔΙΑ 

 

Eurphorbia helioscopia ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ 

 

άλλο  φυτό 
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ΣΤ.2. ΛΑΪΚΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ 
ΚΕΡΚΙΝΗ 

ΣΤ.2.1. Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο, να βρείτε τα κοινά στοιχεία των τριών 
παραλλαγών μιας παλιάς δοξασίας για τα επιφανειακά νερά του όρους Κερκίνη και να τα 
σχολιάσετε. 

Πρώτη παραλλαγή : 

Ήταν ένας βοσκός με πολλά πρόβατα. Όσα χρήματα του περίσσευαν από τη δουλειά του τα έκανε λίρες και τις έκρυβε μέσα στη γκλίτσα του 
που επίτηδες την είχε κάνει κούφια και κανείς δεν ήξερε το μυστικό του. Τα πολύ παλιά χρόνια οι τσοπαναραίο ι του Μπέλες έφερναν τα κοπάδια 
τους και έβοσκαν στα πλούσια λιβάδια του και πότιζαν τα κοπάδια τους σε μια λίμνη, τη Στεγνή λίμνη. Όμως συνέβη ένα περιστατικό και από  
τότε άλλαξαν συνήθεια, γιατί φοβήθηκαν τόσο πολύ που τη θεωρούσαν στοιχειωμένη. Είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο κακό στα νερά της Στεγνής  
λίμνης. 

Ενώ ένας βοσκός πότιζε το κοπάδι του από το κέντρο της λίμνης ξεπρόβαλε ένα κριάρι πανέμορφο μέσα σε χρυσαφένιο φως. Τα κέρατα του 
ήταν τεράστια. Βγήκε αργά-αργά από τη λίμνη και ανακατεύτηκε με τις προβατίνες του κοπαδιού. Από τότε κι ύστερα γεννήθηκαν πανέμορφα 
αρνιά που ξεχώριζαν από τα υπόλοιπα. Οι βοσκοί δεν ήθελαν να τα σφάξουν. Μια μέρα που έφεραν τα κοπάδια στη λίμνη βγήκε έξω από το νερό 
το λαμπερό κριάρι. Έβγαλε ένα δυνατό βέλασμα και τότε όλα τα όμορφα αρνιά όρμησαν στη λίμνη και εξαφανίστηκαν. Από τότε ο ι βοσκοί 
τρόμαξαν τόσο πολύ που δεν ξανάφεραν τα κοπάδια τους να πιουν νερό από τη λίμνη που τη θεωρούσαν στοιχειωμένη.  

Μια μέρα ένα κοπάδι πρόβατα έβοσκε κοντά στη στοιχειωμένη λίμνη και κάποια στιγμή ένα μέρος από το κοπάδι διψασμένο από τη  ζέστη 
απομακρύνθηκε και άρχισε να τρέχει προς τη λίμνη για να πιει νερό. Ο βοσκός έντρομος έτρεξε να το σταματήσει φωνάζοντας και πάνω στην  
απελπισία του έριξε τη γκλίτσα του στο δρόμο των προβάτων που είχαν ήδη φτάσει στην όχθη της λίμνης. Η γκλίτσα όμως έπεσε στη ν λίμνη  
βούλιαξε και χάθηκε. Μάταια έψαχνε στα ρηχά για να τη βρει. Μ ια μέρα κατέβηκε στο παζάρι για ψώνια ένας πωλητής διαλαλούσε τα ψάρια του  
και ο βοσκός πλησιάζοντας εκεί είδε τον ψαρά (πωλητή) να κρατάει τη γκλίτσα που είχε χάσει στη λίμνη. Ό ταν ρώτησε τον ψαρά από πού 
ψάρεψε τα ψάρια που πουλούσε ο ψαράς απάντησε από τη  λίμνη  Δοϊράνη. Έπειτα τον ρώτησε για τη γκλίτσα που κρατούσε και ο ψαράς  
απάντησε ότι τη βρήκε στη λίμνη. Ο βοσκός αποκάλυψε ότι η γκλίτσα ήταν δικιά του και διηγήθηκε την ιστορία στον ψαρά, αλλά δεν τον 
πίστεψε. Η υπόθεση έφτασε στον τούρκο αστυνόμο, που ούτε κι αυτός πίστεψε ότι η γκλίτσα ήταν του βοσκού. Τότε ο βοσκός αρπάζει τη γκλίτσ α 
απότομα από τα χέρια του ψαρά και τη σπάζει στη μέση. Από την κούφια γκλίτσα ξεχύθηκαν τότε οι λίρες, που είχε κρύψει ο ίδιος. Έτσι 
πείστηκαν όλοι και ο βοσκός πήρε τις λίρες του.  

Δεύτερη  παραλλαγή: 
Πάνω σ΄ ένα πλάτωμα του Μπέλες έβοσκαν κοπάδια μ ε αγελάδες. Ο ι βοσκοί δεν άφηναν να π λησιάσουν οι αγελάδες στη μαγεμένη λίμνη γιατί 

άκουγαν από τους παλιότερους ότι είχε γίνει κάτι φοβερό.  

Μια φορά ξέφυγαν κάποιες και πήγαν να πιουν νερό, όταν όμως θέλησαν να βγουν δεν μπόρεσαν και άρχισαν να βουλιάζουν στο νερό μέχρι 
που χάθηκαν.  

Από τότε κανένας δεν άφηνε αγελάδα να πλησιάσει. Παρόλα αυτά μ ια αγελάδα ξέφυγε και ο βοσκός κυνηγώντας την, π έταξε τη γλίτσα του στο 
νερό. Η υπόλοιπη ιστορία εξελίχθηκε όπως στην πρώτη παραλλαγή.  

Τρίτη παραλλαγή: 

Κάποτε ήταν ένας βοσκός που έβοσκε τα πρόβατα του στο Μπέλες, επάνω στο Μαβί Γκιολ, σ την Ασπρολίμνη. Μια μέρα πλησίασε σε ένα μέρος, 
κοντά σε ένα μεγάλο βράχο, όπου υπόκωφα ακουγόταν ένα μεγάλο βουητό σαν νερό. Τριγύρισε το βράχο, βρήκε ένα στενό πέρασμα, χώθηκε 
μέσα σε σπηλιά και βρέθηκε μπροστά σε άγρια εικόνα. Μια τεράστια νερομάνα ξεχυνόταν από το εσωτερικό του βράχου και με τρομερή ορμή 
και ρόχθο, ποτάμι ολόκληρο, έπεφτε σε τεράστιο άνο ιγμα, σαν σε βάραθρο, στα κάτω μέρη της σπηλιάς.  

Ξαφνιασμένος ο βοσκός έγειρε για να δει στο βάθος, στηρίχτηκε στη γκλίτσα του να σκύψει καλύτερα, αλλά αυτή του ξέφυγε και χάθηκε στα 
αφρισμένα νερά. Στο σημείο αυτό η αφήγηση της παράδοσης επαναλαμβάνεται, με το βοσκό και τον  ψαρά που βρήκε τη γκλίτσα σ την λίμνη της  
Δοϊράνης.   
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ΣΤ.3. ΤΟ ΞΩΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤ.3.1. Με αφορμή το κείμενο και τις εικόνες, που ακολουθούν, μπορείτε να εξηγήσετε πως 

συνδέεται το φυσικό με το ανθρωπογενές περιβάλλον;  

 

Η περιοχή ήταν κατάφυτη από βελανιδιές και υπήρχε σαν έθιμο με το πέρας της λειτουργίας 
οι πιστοί να φέρνουν στα σπίτια τους ένα δεματάκι από κλαδιά γαύρου ή βελανιδιάς. 
Σήμερα έχει μείνει μόνο ένα μεγάλο δέντρο βελανιδιάς πάνω στο οποίο για πολλά χρόνια 

κρεμόταν η καμπάνα της εκκλησίας ενώ σήμερα υπάρχει ένα τσιμεντένιο υπόστεγο με λεπτές 
κολόνες. 

 

 ΠΡΙΝ ΣΗΜΕΡΑ 
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ΣΤ.4. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ 
ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΤ.4.1. Βάσει των πληροφοριών που έχετε συλλέξει για το μοναστήρι, να απαντήσετε στα 
παρακάτω ερωτήματα επιλέγοντας κάθε φορά μία απάντηση ως σωστή. 

   
1. Το μοναστήρι αυτό του Τιμίου Προδρόμου βρίσκεται: 
α. στα Α. Πορόια Σερρών. 
β. στα Κ. Πορόια Σερρών. 
γ. στο Μανδράκι Σερρών. 
δ. στο Ακριτοχώρι Σερρών. 
 
2. Η αρχιτεκτονική του μοναστηριακού συγκροτήματος έχει στοιχεία: 
α. αγιορείτικης αρχιτεκτονικής. 
β. μακεδονικής αρχιτεκτονικής. 
γ. βορειοελληνικής αρχιτεκτονικής. 
δ. όλα τα παραπάνω. 
 
3. Καθολικό ονομάζεται: 
α. ο χώρος σύναξης των μοναχών. 
β. το κεντρικό προαύλιο του μοναστηριακού συγκροτήματος. 
γ. ο χώρος εστίασης των μοναχών. 
δ. ο κεντρικός ναός του μοναστηριού. 
 
4. Ο παλαιός ναός περιλαμβάνει αγιογραφικά σύνολα που ανήκουν κυρίως:   
α. στη μακεδονική σχολή βυζαντινής αγιογραφίας. 
β. στην κρητική σχολή βυζαντινής αγιογραφίας. 
γ. κανένα από τα παραπάνω. 
δ. όλα τα παραπάνω. 
 
5. Για την κατασκευή του νέου ναού του μοναστηριού χρησιμοποιήθηκαν: 
α. πέτρες και ξύλα της περιοχής. 
β. ράγες τρένου. 
γ. κανένα από τα παραπάνω.  
δ. όλα τα παραπάνω. 
 
6. Το κουρασάνι αποτελείται από: 
α. ασβέστη, άμμο, νερό, τρίμματα κεραμικού υλικού και Θηραϊκή γη.  
β. τσιμέντο, άμμο, νερό, τρίμματα κεραμικού υλικού και Θηραϊκή γη. 
γ. ασβέστη, άμμο, νερό και Θηραϊκή γη. 
δ. κανένα από τα παραπάνω. 
 
7. Το μοναστηριακό συγκρότημα περιλαμβάνει: 
α. βιβλιοθήκη και εργαστήρια. 
β. κελιά και ξενώνες. 
γ. κανένα από τα παραπάνω. 
δ. όλα τα παραπάνω. 
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ΣΤ.4.2. Αφού διαβάσετε το παρακάτω απόσπασμα για την κατασκευή του νέου καθολικού 
του μοναστηριού, να επιχειρηματολογήσετε υπέρ ή κατά της άποψης ότι το νέο καθολικό 
εναρμονίζεται πλήρως με το φυσικό περιβάλλον του. 

 

…Για την κατασκευή του ναού χρησιμοποιήθηκε ως συνδετικό υλικό αντί για 
τσιμεντοκονίαμα το κουρασάνι, ένα παραδοσιακό κονίαμα, γνωστό από την αρχαιότητα, 
μείγμα ασβέστη, άμμου, νερού, τριμμάτων κεραμικού υλικού, θηραϊκής γης (ηφαιστειακό 
υλικό), το οποίο ενισχύθηκε με τραγόμαλο και άχυρο. Η συνύπαρξη όλων αυτών των 
οικολογικών υλικών καθιστούν το κονίαμα εξαιρετικά ανθεκτικό στο χρόνο και στις καιρικές 
συνθήκες, απρόσβλητο από την υγρασία και με θερμομονωτικές ιδιότητες.   
Τα δομικά υλικά του ναού προέρχονται από τη γύρω περιοχή με σεβασμό στο φυσικό 

περιβάλλον (πέτρες, ξύλα, παλιά σίδερα κ.α.). Οι πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν, επιφανειακοί 
γνεύσιοι και αμφιβολίτες, πετρώματα με μεγάλη περιεκτικότητα σε σίδηρο που σχηματίζουν 
πολύ βαρείς βράχους και που αναζητήθηκαν και συλλέχθηκαν από το δάσος. Έξω από τα όρια 
του δάσους υπήρχαν και άλλα «άχρηστα» υλικά όπως: ένας πρόχειρα επισκευασμένος γερανός  
για την τοποθέτηση των βράχων στη θέση τους στη διάρκεια του χτισίματος, αλλά και παλιές 
σιδηροδρομικές ράγες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός πολύ γερού 
πλέγματος προσδίδοντας συνοχή στο όλο οικοδόμημα. 
Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως, ενώ ο πλούτος των σχεδίων των μαρμάρων στο δάπεδο του 

ναού παραπέμπει σε ακριβή κατασκευή από ειδικευμένους τεχνίτες και με πανάκριβα υλικά, 
αυτά έχουν συντεθεί από «άχρηστα» κομμάτια, που υπήρχαν στα αζήτητα των λατομείων της 
περιοχής και που αποκτήθηκαν με ελάχιστα έως και καθόλου χρήματα… 
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ΣΤ..4.3. Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της Α στήλης με αυτά της Β στήλης 

1 Κουρασάνι α Κατασκευή τρούλου 

2 Άχυρο β επιδαπέδια 

3 Πρωτογενή υλικά γ Οικολογικός σοβάς 

4 Θέρμανση δ Κατασκευή του Ναού 

 

ΣΤ.4.4.  Κυκλώστε την σωστή απάντηση.  

1. Ο καινούργιος Ναός εγκαινιάστηκε το έτος: 

α. To 1999.    β. Το 2006.   γ. Το 2012. 

 

2.. Η κατασκευή του νεόδμητου ναού έγινε με απόλυτη πιστότητα με : 

α. Αρχαία Ελληνική Παράδοση. β. Βυζαντινή Παράδοση. γ. Νέα Ελληνική Παράδοση. 

 

3. Στο συνδετικό κονίαμα των τοίχων χρησιμοποιήθηκαν  τρίχες από:  

α. πρόβατα.    β. άλογα.   γ.κατσίκες. 

 

ΣΤ.4.5.Συμπληρώστε τα κενά του παρακάτω κειμένου με τη σωστή λέξη η οποία σας δίνεται 

Επιδαπέδια, ανανεώσιμη, ξυλολέβητα, Βυζαντινών, Απώλειες, Ενέργεια, Βιοκλιματικά 

Η θερμομόνωση του ναού είναι εντυπωσιακή με αποτέλεσμα να απαιτείται ελάχιστη ……………..………..για τη 
θέρμανση ή την ψύξη του. Αν σήμερα γίνεται πολύ συζήτηση για………………….…………..κτίρια με ελάχιστες ή 
μηδαμινές θερμοδυναμικές……………………..….., η τεχνογνωσία των προγόνων μας, ζυμωμένη με την 
παράδοση των………………………..………είχε ήδη επιλύσει το ζήτημα. Η θέρμανση είναι…………………….…μ ε ένα 
εκτεταμένο δίκτυο αυλακώσεων και υποστηρίζεται από…………………………..…….…………….., για το λόγο ότι τα 
καυσόξυλα  είναι ………………….……………….. πηγή ενέργειας.  

 

ΣΤ.4.6. Σημειώστε με το σύμβολο √ την απάντηση σας Σωστού-Λάθους. 

Α/Α Ερώτηση Σ Λ 

α Για την κατασκευή του ναού χρησιμοποιήθηκαν αδρανή υλικά (πέτρες) 
αποκλειστικά από την γύρω περιοχή 

  

β Η θερμομόνωση του ναού δεν είναι αποτελεσματική   

γ Οι τοίχοι του ναού έχουν μικρό πάχος   

δ Σύμφωνα με μαρτυρίες των μοναχών η κατασκευή του νέου ναού δεν 
κόστισε πάρα πολλά χρήματα στην μονή, λόγω των πολλών δωρεών υλικών 
(π.χ. μάρμαρα) και πολλής προσωπικής εργασίας. 

  

ε Η μονή είναι μετόχι της Αθωνικής Μονής Ξενοφώντος.   
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Ζ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ 
ΚΠΕ 

Ζ.1. ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΗ ΜΑΚΕΤΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΠΕΛΕΣ  
Κατασκευή με: Χαρτόνια πάχους 1 ως 2 χιλ, ριζόχαρτο (προαιρετικά), ψαλίδι, κόλλα. 

Δίνεται χάρτης ισοϋψών καμπυλών του όρους Κερκίνη (Μπέλες). Τον αναπαράγουμε στην κλίμακα που 
θέλουμε. Για καλύτερο αποτέλεσμα το πάχος των χαρτονιών πρέπει να είναι αντίστοιχο με την κλίμακα. 
Ενδεικτικά 1χιλ πάχος αντιστοιχεί σε ύψος 100μ όταν 1εκ στο χάρτη αντιστοιχεί σε 1000μ .  

Αντιγράφουμε (προαιρετικά) σε ριζόχαρτο τις ισοϋψείς καμπύλες ανά 100μ (ή εναλλακτικά ανά 200μ για 
μεγαλύτερη ταχύτητα, μικρότερη όμως ακρίβεια) αρχίζοντας από τα 200μ και φτάνοντας ως τα 2000μ όπου 
είναι η πιο ψηλή κορφή του Μπέλες (2031μ). Η ακρίβεια αντιγραφής δεν είναι τόσο απαραίτητη.  

Τοποθετούμε το φωτοαντίγραφο του χάρτη (ή το ριζόχαρτο) πάνω στο πρώτο χαρτόνι και τα κόβουμε μαζί 
στην ισοϋψή των 200μ με το ψαλίδι. Τοποθετούμε το εναπομείναν φωτοαντίγραφο του χάρτη (ή ριζόχαρτο) 
στο επόμενο χαρτόνι και το κόβουμε στην ισοϋψή των 300μ (ή εναλλακτικά των 400μ). Το ίδιο κάνουμε για 
κάθε επόμενη ισοϋψή ανά 100μ (ή εναλλακτικά ανά 200μ) ως τα 2000μ.  

Κολλάμε το ένα χαρτόνι πάνω στο άλλο αρχίζοντας από το μεγαλύτερο σε επιφάνεια σαν βάση.  

 
Εικόνα: Ισοϋψείς στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης. 
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Ζ.2. ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 
Το κείμενο ψάχνει τίτλο και μια αντιπροσωπευτική εικόνα δική σου να το συνοδεύει. Διάβασε 
το κείμενο, δώσε αντιπροσωπευτικό τίτλο και ζωγράφισε: 

«Μοιάζει σαν να κρέμεται από τον ουρανό ένα τεράστιο καταπράσινο  τείχος, με γκρίζα πέτρα 
μόνο στα 2031  μέτρα, την ψηλότερη κορυφή του. Το βουνό της Κερκίνης, κομμένο απότομα 
στα αριστερά του από ένα μεγάλο ποταμό το Στρυμόνα, είναι ο φύλακας άγγελός μας. Μας 
προστατεύει από τους κρύους βοριάδες του χειμώνα, σαν να μας αγκαλιάζει στοργικά. 
Πολλά νερά τρέχουν στις βαθιές του χαράδρες, πολλές πηγές αναβλύζουν και μας χαρίζουν τη 

δροσιά τους. Το καλοκαίρι, όταν ο ήλιος καίει στα βαθύσκιωτα πλατάνια του ζητάμε τη δροσιά 
και τη γαλήνη που μας χαρίζει το κελάρυσμα των νερών και το τραγούδι των πουλιών. 
Νερά, πολλά νερά, άλλοτε σχεδόν κατακόρυφα πέφτουν σχηματίζοντας μικρούς καταρράκτες 

και άλλοτε αφρίζοντας κατρακυλάνε. Στο διάβα τους παρασέρνουν σμιλεύοντας περίτεχνα τις 
πέτρες χαράζοντας το έδαφος όλο και πιο βαθιά. Ογκόλιθοι μετακινούνται και κατεβαίνουν στα 
ξέφωτα και είναι πραγματικά να απορείς ποιο χέρι γίγαντα τους έχει κουβαλήσει. Και στους 
πρόποδες του βουνού βρίσκεις μόνο στρόγγυλα χαλίκια, μαζί με αφράτο χώμα, την ιλύ, που 
κάνει την πεδιάδα να παράγει του Θεού τα αγαθά. 
Πάντα για μας τους ανθρώπους το βουνό μας, είτε χειμώνας είναι είτε καλοκαίρι, έχει μια 

φιλόξενη αγκαλιά, που σ’ αυτήν βρίσκουν καταφύγιο φυτά, ζώα ,άνθρωποι. Μας χαρίζει 
προστασία, νερό, τροφή. Είναι το απάνεμο λιμάνι μας». 
ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ :   ………………………………………………………………………………………………………………. 

ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ 
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Ζ.3. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΟΣΤΡΑΚΑ, 
ΒΟΤΣΑΛΑ), Ή ΑΧΡΗΣΤΑ (ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΞΥΛΑ Κ.Α.) 

    
Φτιάξτε το δικό σας θέμα επιλέγοντας ανάμεσα σε:  

 Ζωγραφική. 

 Κολάζ με άχρηστα υλικά, όπως χαρτόνι, χαρτί γκοφρέ, ξύλα, πλαστικά, αποξηραμένα μέρη φυτών κ.ά.  

 Κατασκευές με πηλό. 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΦΙΣΑΣ 

 

Κατασκευάστε τη δικιά σας αφίσα για το 
Μπέλες, συζητώντας: 

 

 το θέμα που θα έχει  

 σε ποιους θα απευθύνεστε  

 το μήνυμα που θέλετε να στείλετε μέσα απ' 
αυτή  

 αν θα περιέχει κείμενο ή μόνο εικόνες  

 τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε 

 

 

 

 

Ζωγραφιά μαθητών 
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Ζ.4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ 
Το στερεοσκόπιο είναι ένα όργανο με το οποίο γίνεται στερεοσκοπική παρατήρηση ενός αντικειμ ένου. Με 

αυτό μπορούμε να διακρίνουμε λεπτομέρειες που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. 

 
 

Παρατηρήστε τις διαφορές των διαφόρων κομματιών πέτρας που έχετε περισυλλέξει: 

 

Πέτρα Χρώματα Σχέδια 
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Ζ.5. ΑΠΛΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 
Έλεγχος σκληρότητας του ορυκτού 
Το πιο μαλακό πέτρωμα που είναι ο Τάλκης έχει σκληρότητα 1. 
Το πιο σκληρό που είναι το Διαμάντι έχει σκληρότητα 10. 
Όταν το πέτρωμα χαράζεται με το νύχι μας, είναι πολύ μαλακό. Αν δεν χαράζεται η σκληρότητά του είναι 3 

τουλάχιστον. 
Αν χαράζεται με κέρμα τότε η σκληρότητα του είναι 4.  
Αν όχι η σκληρότητα του είναι μεγαλύτερη.  
Αν καταφέρεις να το χαράξεις με ένα μαχαίρι (με προσοχή) η σκληρότητα του είναι 6. Αν όχι η  σκληρότητα 

του είναι μεγαλύτερη.  
 
Ίχνος  
Ξύστε το πέτρωμά σας με ένα μαχαίρι, αν το πέτρωμα είναι πάρα πολύ σκληρό. Το πέτρωμα θα ανακαλύψει 

το πραγματικό του χρώμα.  
 
Δοκιμή με οξύ  
Πολλά ιζηματογενή και μεταμορφωσιγενή πετρώματα περιέχουν ανθρακικό άλας υλικά που διαλύονται με 

το οξύ. Ρίξτε λίγο ξύδι πάνω στο πέτρωμα και τότε θα δείτε να σχηματίζονται φυσαλίδες ανθρακικού αερίου. 
Το ξύδι μπορεί να απελευθερώσει λίγο αέριο γι αυτό πρέπει να το δούμε με μεγεθυντικό φακό. 

Νερό: σκληρότητα 1  
Ασβεστόλιθος-Χαλαζίας:  2,7 
Μαρμαρυγίας: 3  
Σιδηροπυρίτης: 5  
 
Ειδικό βάρος  
Τα πετρώματα περιέχουν μέταλλα βαριά ή ελαφριά. 
α. Κρεμάστε το δείγμα σας σ΄ ένα κανταράκι και σημειώστε τη μάζα του (βάρος) Μ1 
β. Βύθισε την κρεμασμένη πέτρα σ΄ ένα μπολ με νερό (χωρίς να ακουμπήσει το πάτο) και σημειώστε τ η νέα 

μάζα (Μ2) που θα μετρήσετε. Το ειδικό βάρος του ορυκτού  θα το υπολογίσουμε από τον τύπο Μ1/Μ1-Μ2. 
Μ΄ αυτόν τον τρόπο θα ελέγξουμε αν υποθέσαμε σωστά το όνομα του πετρώματος γιατί κάθε π έτρωμα έχει 
διαφορετικό ειδικό βάρος. 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ   ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ  ΧΡΩΜΑ   ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ  
Γνεύσιος   2,65-3       2.5-3.8 
Αμφιβολίτης  3,3    Πράσινος   4 
Συηνίτης   2,6-2,8   Πράσινο,Μαύρο,  4,6-5 
Γάββρος   2,8-3,1       4.3-5.5 
Γρανίτης   2,6-2,8      4-5 
Σερπαντίνης   2,6-2,75      3.5-4 
Ανδεσίτης   2,7-2,8   Μαύρος  
Περιδοτίτης   3,3       5-6 
Διορίτης   2,8       4.8-5 
Βασάλτης   2,8-3,3      5.8-6.3 
Ασβεστόλιθος  2,6-2,8   Άσπρος   Μαλακός 
Μάρμαρο   2,6-2,8   Άσπρο,Γκρι,   Μαλακό 
Διαβάσης   2,9-3    Πράσινος   5.8-6.3  
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Ζ.6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΒΟΤΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

 
Οπτικό μικροσκόπιο 

Το κοινό φωτομικροσκόπιο έχει διακριτικό όριο περίπου 0.2μm και χρήσιμη μεγέθυνση 1000-1500Χ. 

Αποτελείται από το προσοφθάλμιο σύστημα φακών, το περίστρεπτο μηχάνημα που φέρει τους 
αντικειμενικούς φακούς την τράπεζα,  τον πυκνωτή και την φωτεινή πηγή. Το φώς εκπέμπεται από τη 
φωτεινή πηγή, διαμορφώνεται σε δέσμη που κατευθύνεται στο παρασκεύασμα και το φωτίζει. Ακολούθως 
οι φωτεινές ακτίνες περνούν από τον αντικειμενικό φακό ο οποίος σχηματίζει είδωλο του παρασκευάσματος 
σε μεγέθυνση. Το είδωλο αυτό παρατηρείται με το προσοφθάλμιο σύστημα, μεγεθύνεται εκ νέου και η 
τελική εικόνα σχηματίζεται στον αμφιβλιστροειδή χιτώνα του ματιού.  

Με το κοινό φωτομικροσκόπιο είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατον να παρατηρηθούν αχρωμάτιστα κύτταρα 
γι’αυτό και είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση χρωστικών. 
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Ζ.7. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΙΝΗ 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ  

1. Οι ντόπιοι του έδωσαν αυτό το όνομα γιατί είναι πολύ όμορφο 

2. Έτσι λέγεται το σύνολο όλων των ζωντανών οργανισμών  

3. Θηλαστικά που βρίσκει κανείς στο βουνό αυτό, αλλά τρέχουν και σε αγώνες 

4. Φύλακας άγγελος του βουνού αυτή η συνθήκη  

5. Είναι βουνό πλούσιο σε επιφανειακά  …. 

ΚΑΘΕΤΑ  

1. To όνομά του το έδωσε στην τεχνητή λίμνη που βρίσκεται στα πόδια του  

2. Σαύρα παραλλαγής που κινδυνεύει με εξαφάνιση 

3. Το νερό έδινε κίνηση σε αυτούς  

4. Κατηγορία μεγάλων πουλιών, με γαμψά νύχια και ράμφος 
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Ζ.8. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΟΧΥΡΩΝ  
         1      

     2          

      2     3    

               

  4     4        

               

    5           

1               

               

               

               

               

               

      3         

               

               

               

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1 Στη Βυρώνεια  υπέγραψε την παράδοση των Βουλγάρων ο… 

2 Τα οχυρά αντιστάθηκαν στην επίθεση των… 

3 Ήρωας των Ποροΐων κατά το  1940… 

4 Τσάρος των Βουλγάρων στη μάχη του Κλειδίου… 

ΚΑΘΕΤΑ 

1 Υπεύθυνος για την κατασκευή των οχυρών… 

2 Έμεινε γνωστό στην ιστορία το οχυρό… 

3 Προσωνύμιο του βυζαντινού αυτοκράτορα Βασίλειου Β΄… 

4 Η μάχη Βυζαντινών και Βουλγάρων έγινε στο… 

5  Από την δυτική πλευρά του Στρυμόνα είναι το οχυρό… 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
Α.1.: 1=γ, 2=α, 3=β, 4=θ, 5=στ, 6=ε, 7=η, 8=ζ, 9=δ 

Α.2.: Καστανούσα, προβλήματα, Ελλάδα, διασωσμένα, Ηλία, ρυάκια, Ιερό, αιώνια, χρήσεις, ναρκοπέδια, συγκρατημένη, 
λαθρουλοτομήσεις, πόδια, ξύλα, βγάλει, ερίζει, σταθούνε, πόρους, ουτοπία, προστατεύουν 

Α.3.: Μονοπάτι Ε6: Ροδόπολη - Άνω Πορόια – Ακριτοχώρι - Νέο Πετρίτσι - Γέφυρα Στρυμόνα.-Σιδηρόκαστρο – Καπνόφυτο – 
Λαϊλιάς - Άνω Βροντού - Κάτω Βροντού - Περιθώρι  

Μονοπάτι Ε4: Ροδόπολη - Άνω Πορόια – Ακριτοχώρι - Νέο Πετρίτσι - Γέφυρα Στρυμόνα.-Προμαχώνας  

Α.5.: α=2, β=6, γ=8, δ=4, ε=9, στ=7 

Β.4.: Προσφέρει: άγρια πανίδα, βροχοπτώσεις, δροσιά, δέσμευση διοξειδίου θείου, ευχάριστο φωτοκλίμα, ηρεμία, μείωση 
θορύβων, ξυλεία, οξυγόνο, πλούσια χλωρίδα, προστασία εδάφους από διάβρωση, υγρασία του εδάφους, υπόγεια νερά, 
φιλτράρισμα και καθαρισμός του νερού, ψυχαγωγία 

Υποβαθμίζεται από: εξόρυξη ορυκτών, λαθροϋλοτόμηση, οικοπεδοποίηση, πυρκαγιά, ρύπανση, υπερβόσκηση 

Β.5.: οξυγόνο, διοξείδιο, ερυθρά, φωτοκλίμα, θείου, σκόνη, χαμηλές, πάχνης, ένταση, θορύβους, βροχές, βροχής, έδαφος, νερά, 
φίλτρο, διάβρωση, υγρασία, θρεπτικά, οργανισμών, ξυλείας, ευνοϊκές 

Γ.1.1.: 1=γ, 2=α, 3=β Γ.1.2.: 1=γ, 2=β, 3=α Γ.1.3.: 1=β, 2=α  Γ.1.4.: 1=γ, 2=β, 3=δ, 4=ε, 5=α 

Δ.2.1.: Από πάνω προς τα κάτω: Όρος Κερκίνη, Κρούσσια, Μενοίκιο, Βερίσκος, Κερδύλλιο, Παγγαίο. 

Δ.2.3.: Στα πράσινα βουνά βλέπουμε δάση, στις γκριζοπράσινες πεδιάδες βλέπουμε καλλιέργειες. 

Δ.2.4.: Αναζητήστε τα όρη Κερκίνη, Άγγιστρο, Όρβηλο, Βροντούς, Μενοίκιο, Κρούσσια. 

Δ.3.1.: Περίπου στο μέσο της πεδιάδας των Σερρών, παράλληλα με τον κάτω ρου του Στρυμόνα. 

Δ.3.2.: Τα Κρούσσια.  Δ.3.3.: Ναι. 

Δ.4.1.: Περίπου στους πρόποδες του βουνού. 

Δ.5.3.: Τα Άνω Πορόια βρίσκονται στην αρχή (κορυφή) της βεντάλιας, τα Κ.Πορόια επάνω της και η Ροδόπολη πιο κάτω απ’ αυτή. 

Δ.5.4.: Υπερέχει η θαμνοκάλυψη-αραιό δάσος. 

Δ.7.1.: 1=γ, 2=β, 3=γ, 4=γ, 5=α. 

Ε.1.2.: Ναι, όχι, ναι, όχι, όχι, ναι.  Ε.1.3.: 1=β, 2=ε, 3=α, 4=γ, 5=δ  Ε.1.4.: 1=στ, 2=ε, 3=α, 4=β, 5=δ, 6=γ  

Ε.1.5.: Κερκίνη, Άνω Πορόια, πατρίδα, Ίτσιος, Κρούσσια (δεν υπάρχει- ΜΠΗΚΕ) 

Γερμανούς, λοχίας, στρατιώτες 

Ε.1.5.: 1=β, 2=γ, 3=δ, 4=α  Ε.1.6.: 3, 2, 1, 4.    Ε.1.7.: 2, 4, 3, 1. 

Ε.2.1.: 1=ε, 2=α, 3=δ, 4=β, 5=γ  Ε.2.2.: 1=α, 2=β, 3=γ 

Ε.2.3.: Απόρθητο, Υπεροπλία, Βούλγαροι, Γερμανοί, Ανεπιτυχώς, Ηρωισμός, 

Ε.2.4.: Σ, Λ, Λ, Λ, Σ (περιβάλλον είναι ο ζωτικός χώρος του ανθρώπου και κάθε έμβιου οργανισμού, από τον οποίο καλύπτουν τις 
ανάγκες τους) 

Ε.3.3.: Παρατηρούμε ότι σήμερα υπάρχει δάσος ενώ τότε σχεδόν γυμνό έδαφος. 

Στ.1.2.: 3, 6, 10. 

ΣΤ.4.1.: 1=δ, 2=δ, 3=δ, 4=δ, 5=δ, 6=α, 7=δ.  Στ.4.3.: 1=γ, 2=α, 3=δ, 4=β.  Στ.4.4.: 1=γ, 2=β, 3=γ 

Στ.4.5.: Ενέργεια, βιοκλιματική, απώλειες, Βυζαντινών, επιδαπέδια, ξυλολέβητας, ανανεώσιμη 

Στ.4.6.: Σ, Λ, Λ, Σ, Σ  

Ζ.7.: Οριζ. 1=Μπέλες, 2=Οικοσύστημα, 3=Άλογα, 4=Ραμσαρ, 5=Νερά 

Καθ. 1=Κερκίνη, 2=Σαλαμάνδρα, 3=Αρπακτικά, 4=Νερόμυλος 

Ζ.8.: Οριζ. 1=ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, 2=ΓΕΡΜΑΝΩΝ, 3=ΙΤΣΙΟΣ, 4=ΣΑΜΟΥΗΛ 

Καθ. 1=ΜΕΤΑΞΑΣ, 2=ΡΟΥΠΕΛ, 3=ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ, 4=ΚΛΕΙΔΙ, 5=ΙΣΤΙΜΠΕΗ 
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Έρευνα περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων προστασίας περιοχών περί τον άνω και κάτω ρου του ποταμού Στρυμόνα, την 
λίμνη Κερκίνη και χειμάρρους της πεδιάδας Σερρών. 

Παπαπέτρου- Ζαμάνη Α., 1995: Γεωμορφολογία. 
Μαρίνος Β. Π., Επ. Καθηγητής κ.α. «Οδηγός άσκησης υπαίθρου» Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ακαδημαϊκό έτος 2013-

2014. 
 
Βιβλιογραφία-πηγές ιστορικών στοιχείων: 
Ε.Κούκκος, Εισήγηση-προβολή παρουσίασης σε σεμινάριο του ΚΠΕ Ποροΐων, 2014. 
Army.gr 
El.wikipedia.org 
Kastrosintikis.blogspot.com 
Livepedia.gr 
Meleniko.gr 
Mikres-ekdoseis.gr, Γ. Εχέδωρος  
Mixanitouxronou.gr 
Mygonimo.blogspot.com 
Ose.gr 
Roupel.gr 
Serresnews.net 
Wikipedia.org 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών. 
Καρράς Κ., Βασίλειος Β’ Βουλγαροκτόνος 100 μεγάλοι Έλληνες. 
Καρδαράς Γ., Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος Το απόγειο της Βυζαντινής δύναμης. 
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Οι μάχες του Ελληνισμού: Κλειδί, Το Βήμα. 
Στον αργαλειό του χρόνου… Άνω Πορόια, ιστορία, μνήμες και θύμησες, Πνευματικό Κέντρο Ά νω Ποροΐων. 
Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Todorova, Ασλάνης, Bojadzie v, Κωνσταντοπούλου, Vajsov, Βάλλα, Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία 
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και ακόμη:  Φύλλα εργασίας και δραστηριοτήτων, διαφάνειες παρουσιάσεων και εισηγήσεων, από το αρχείο του ΚΠΕ Ποροΐ ων. 
 
Οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους. 
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