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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΙ 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
 
 
Οι νυχτερίδες είναι τα μικρά φτερωτά θηλαστικά, που δικαιούνται να 
γνωρίζουν τα σπήλαια καλύτερα από κάθε άλλον, καθότι είναι το 
σπίτι τους, αλλά βγαίνουν και έξω, για τροφή. 
Μια φορά λοιπόν κι έναν καιρό, όχι πολύ πριν από σήμερα, κοντά σε 
μια κωμόπολη του νομού Σερρών, την Αλιστράτη, μια νυχτερίδα 
βγήκε από τη σπηλιά της για να κυνηγήσει κουνούπια, μύγες και 
άλλα έντομα. Όμως, κατά λάθος μπλέχτηκε στα κλαδιά ενός 
αγκαθωτού θάμνου και καλούσε για βοήθεια. 
Κάποια παιδιά, που έπαιζαν εκεί τριγύρω, την άκουσαν. Αμέσως, με 
προσεχτικές και επιδέξιες κινήσεις, την απελευθέρωσαν απ' τις 
αγκαθιές. Εκείνη τότε, τους είπε: 
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«Μια και γίνατε φίλοι μου, τόσο καλοί, 
θα σας πω όσα ξέρω για να ‘στε σοφοί. 

Η σπηλιά μου είναι κάτω απ' το όρος αυτό, 
που το λένε Μενοίκιο ή κρύο βουνό, 

πάνω απ' το φαράγγι του Αγγίτη, ψηλά, 
που χωρίζει τον βράχο και ρέει βαθιά. 

Απ’ την άλλη πλευρά του βουνού, όπως λεν, 
το αθάνατο τρέχει νερό, από πηγές. 

 
Το νεράκι εκείνο κι εγώ από παλιά, 
κατεβαίνω και πίνω πολύ τακτικά. 
Και μου έκανε, βλέπετε, τόσο καλό, 
που αθάνατη έγινα με τον καιρό. 

Ζω λοιπόν τόσα χρόνια που ήδη έχω δει, 
πώς άλλαξαν τα εδάφη της περιοχής. 

∆εν υπήρχε από πάντα η σπηλιά μου, που λες, 
την διάνοιξαν κάποτε υπόγειες ροές. 

 

 



 

 

ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙ∆Α ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 

 
 

-4- 

 
Στα πολύ παλιά χρόνια, υπήρχαν εδώ,  

δυο τεράστιες λίμνες: ∆ράμας και Σερρών. 
Για αιώνες γέμιζαν και κάποια στιγμή,  
τα νερά ξεχείλισαν στην Αμφίπολη, 

 
και χυθήκαν στον κόλπο τον Στρυμονικό,  
κι ο Στρυμόνας μόνο έμεινε ο ποταμός. 

Απ' τη ∆ράμα οι πιέσεις πλέον πιο ισχυρές,  
στα βουνά από ασβεστόλιθο ανοίγουν οπές. 
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Το φαράγγι του Αγγίτη προκύπτει μετά,  
και αδειάζουν και τα ύδατα τα δραμινά. 

Όσα σπήλαια έχει ανοίξει η ροή των νερών,  
πλέον μένουν ψηλά στο φαράγγι αυτό. 

 
Τώρα αρχίζει να δρα η σταγονο-ροή,  
και τα σπηλαιο-θέματα δημιουργεί. 

Οι σπηλιές θα γεμίσουν ποικίλες δομές,  
σταλακτίτες και άλλες πολύ θαυμαστές. 

 

  
 

 
Seemann R (2002) Alistrati cave, Naturhistorishe Museum, Wien 
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Το φαινόμενο γίνεται τόσο αργά,  

που αιώνες χρειάζονται για χιλιοστά. 
Απ' την άλλη και ζώα θα βρούνε εδώ,  
ένα σπίτι και ανάμεσά τους κι εγώ. 

 
Φτάνουμε έτσι στη λίθινη την εποχή,  

και οι άνθρωποι κάνουν το ίδιο κι αυτοί. 
Οι σπηλιές οι στον άνθρωπο πιο προσιτές,  
θα αποκτήσουν ευρήματα και ζωγραφιές. 

 

  
             Εμβρυικός σταλακτίτης    Σταδιακή απόθεση ασβεστιτικού υλικού σταλακτίτη‐σταλαγμίτη 

   

        
Λίθινο εργαλείο, χάλκινο εργαλείο, αγγείο και οστό, που βρέθηκαν στο σπήλαιο Ορφέα, δίπλα στο 

επισκέψιμο Σπήλαιο Αλιστράτης – Βραχογραφία «Ιππέας» στο φαράγγι του Αγγίτη 
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Οι αιώνες κυλάνε πιο γρήγορα πια,  
και περνάμε στα χρόνια τα ιστορικά. 
Ορυχεία αποτέλεσαν γύρω σπηλιές,  

 στου Μεγάλου Αλεξάνδρου τις πάλαι εποχές. 
 

 
   Σπήλαιο‐ορυχείο του Μεγ. Αλεξάνδρου στην Αλιστράτη 

  
    Ορυκτό Αζουρίτης και Σιδηρομετάλλευμα στην Αλιστράτη 
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∆εν υπήρξαν αυτά στη δική μου σπηλιά,  

που τυχαία την βρήκαν προσφάτως, παιδιά. 
Αποφάσισε τότε ο δήμος λοιπόν,  
να το αξιοποιήσει το δώρο αυτό. 

 

.  
Φυσική είσοδος  σε σπήλαιο της Αλιστράτης 

   
Άποψη  αδιαμόρφωτου εσωτερικού χώρου του Σπηλαίου της Αλιστράτης 
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Σπηλαιολόγοι καλέστηκαν αυστριακοί,  
κι είπαν η εκμετάλλευση είν' εφικτή. 
Για να γίνουν μετά εργασίες πολλές,  

και ν’ ανοίξει στον κόσμο το σπήλαιο σαν χθες. 
 

 
Εξερεύνηση του Σπηλαίου της Αλιστράτης 

 
Άνοψη των εγκαταστάσεων στο Σπήλαιο Αλιστράτης 
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Την δική μου λοιπόν έως τότε σπηλιά,  
τουρισμός την κατέκλυσε κι έφυγα πια. 
Ευτυχώς μια σπηλιά εκεί δίπλα ακριβώς,  
είν' ανέπαφη ακόμη κι εκεί πλέον ζω. 

 

 
Περιβάλλων χώρος του Σπηλαίου Αλιστράτης. Διακρίνεται στο βάθος το φαράγγι του Αγγίτη. 

   
Νυχτερίδες στο μη επισκέψιμο σπήλαιο Ορφέα, κοντά στο Σπήλαιο Αλιστράτης. 
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Πάντως η επισκέψιμη διαδρομή,  

είν' ωραία κι αξίζει κανείς να τη δει. 
Ξεκινά με σκαμμένη στον βράχο στοά,  

που οδηγεί κατ’ ευθείαν στου σπηλαίου την καρδιά. 
 
 

 
Τεχνητή είσοδος στο Σπήλαιο Αλιστράτης 

 
Όμορφα σπηλαιοθέματα στο Σπήλαιο Αλιστράτης 
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Απ' την πρώτη του αίθουσα μπαίνοντας πια,  
βλέπεις δυο διαδρόμους δεξιά αριστερά, 
που κλειστοί παραμένουνε προς το παρόν,  
κι εσύ παίρνεις τον διάδρομο τον κεντρικό. 

 

   
Κεντρικός διάδρομος στο Σπήλαιο Αλιστράτης 

 

    
Μη επισκέψιμοι διάδρομοι 700μ και 300μ εκατέρωθεν του κεντρικού στο Σπήλαιο Αλιστράτης 
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Παρακάτω αν προσέξεις μπορεί και να δεις,  

στο ταβάνι την είσοδο την φυσική. 
Συνεχίζεις σε αίθουσες απανωτές,  

ξεπερνώντας στενές δαιδαλώδεις στροφές. 
 

 
Χάρτης διαδρομής στο Σπήλαιο Αλιστράτης 

 
Η μεγάλη αίθουσα στο Σπήλαιο Αλιστράτης 
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Σταλακτίτες μα και σταλαγμίτες παντού,  

και κολώνες που ενώνουν πολλούς απ' αυτούς. 
Οριζόντιοι δίσκοι, μετά κουρτινών,  

και μετέωρα, μπρόκολα, φλόγες, ποπ κορν. 
 

 
«Μετέωρα» στο Σπήλαιο Αλιστράτης 

    
Δίσκος, Ένωση σταλακτίτη‐σταλαγμίτη, «Μπρόκολο», «Φλόγες» στο Σπήλαιο Αλιστράτης 
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Ελικτίτες λεπτοί εντυπωσιακοί,  

κι εκκεντρίτες ογκώδεις αιωρούνται λοξοί. 
Όλα αυτά τα θαυμάζεις για λίγες στιγμές,  
γιατί σβήνουν τα φώτα μετά απ' αυτές». 

 

  
Ελικτίτες, Εκκεντρίτες στο Σπήλαιο Αλιστράτης 

 

    
 Σωληνοειδής σταλακτίτης στο Σπήλαιο Αλιστράτης – Επισκέπτες στο Σπήλαιο Αλιστράτης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΤΑ ΚΑΡΣΤΙΚΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΚΑΙ 
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ 

 

«Ξέρεις γιατί σβήνουν τα φώτα;» είπε ένα από τα παιδιά. «Όχι» 
είπε η νυχτερίδα. «Θα σου πούμε εμείς να το μάθεις κι αυτό» είπε 
το παιδί και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό: 

 

«Μελετώντας τα σπήλαια στην πόλη του Καρστ,  
που γι'αυτό και τα ονόμασαν και καρστικά, 
βρήκαν ότι γεννιούνται με τρόπο αργό,  
όταν τον ασβεστόλιθο τρώει το νερό. 

         
Απόθεση των ασβεστιτικών ιζημάτων στις αρχέγονες θάλασσες 

     
Σχηματισμός των ασβεστολιθικών ιζηματογενών πετρωμάτων και πτύχωσή τους 

    
Ρηγμάτωση των πετρωμάτων  και σχηματισμός επιφανειακού εδάφους 
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∆ιεισδύει η βροχούλα από τις ρωγμές,  
υφαρπάζει τ' ασβέστιο κι ανοίγει οπές. 
Την οπή μεγαλώνει η ροή του νερού,  

ώσπου σπήλαιο γίνεται εντός του βουνού. 
 

    
Διείσδυση του νερού – Διάνοιξη οπών στο πέτρωμα 

    
Σπηλαιογένεση – Σχηματισμός καρστικού σπηλαίου 

    
Σχηματισμός σταλακτιτών –Υποχώρηση οροφής (δολίνη εγκατακρήμνισης) 
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Στη συνέχεια στα σπήλαια τα καρστικά,  
που δεν είναι βεβαίως τα μοναδικά, 
το νερό πλέον στάζει απ' την οροφή,  

και αφήνει τ' ασβέστιο να κρυσταλλωθεί. 
 

  
Fairchild et al., 2006.  
Χημικές αντιδράσεις: 1)Δημιουργία ανθρακικού οξέος. 2)Διάλυση ανθρακικού ασβεστίου. 
3)Απόθεση ανθρακικών ιζημάτων. 
 

      
Δακτυλογλυφές:απαρχή διάλυσης του ασβεστίτη ‐ Υπόγειο ποτάμι (Αγγίτης, σπήλ.Μααρά Δράμας) 
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Απ' το πόσο γοργά είχε γίνει αυτό,  
άρα πόσο υπήρχε προ αιώνων νερό, 

δείχνουν οι σταλακτίτες το κλίμα της Γής,  
γι’ αυτό δείκτες είν' παλαιο-κλιματικοί. 

 

 
Στοιβάδες σταλακτίτη 

 
Παλαιοκλιματικοί Δείκτες 

Ανάπτυξη  των  σπηλαιοθεμάτων  σε 
στοιβάδες.  Καταγράφουν  τις  κλιματικές 
μεταβολές  του  παρελθόντος  όπως 
θερμοκρασία,  μεταβολή  των 
βροχοπτώσεων  (μικρή  ανάπτυξη‐ 
περίοδοι  ξηρασίας, μεγάλη ανάπτυξη – 
περίοδος έντονων βροχοπτώσεων). Έτσι 
συμβάλλουν  στην  αναπαράσταση  του 
περιβάλλοντος (300.000 χρόνια). 
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Απ' τον τρόπο που δρουν τα υπόγεια νερά,  

διαφέρουν τα σπηλαιο-θέματα αυτά. 
Απ’ την κάθετη, πρώτα, σταγονο-ροή,  

σταλακτίτες θα βγουν, στην αρχή εμβρυικοί. 
 

 
Οι κυριότεροι σχηματισμοί σπηλαιοθεμάτων σε ένα σπήλαιο 

                          
Σπήλαιο Ανεμότρυπας Πραμάντων –Σπήλαιο Δρογκαράτη Κεφαλονιάς –Εμβρυικός σταλακτίτης   
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Από πλάγιες σχισμές βγαίνουν δίσκοι λοξά,  

κι ελλικτίτες ενάντια στη βαρύτητα. 
Απ' το πόσο ψηλά στάζουν οι οροφές,  

σταλαγμίτες δομούνται σε πλείστες μορφές. 
 

    
                   Δίσκοι                                                                                        Ελλικτίτες 

     
Σπήλ.Ανεμότρυπας Πραμάντων  Σπήλ.Σφεντόνη Ζωνιανά Ρέθυμνο                   Splattermites 
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Σπηλαιόγαλα, αυγά, κριθαράκι, φωλιά,  
μανιτάρι, ποπκόρν, μοιάζουν με φαγητά. 
Αψεγάδιαστες μπίλιες μαργαριταριών,  

και κοντά τους κοράλλια θυμίζουν βυθό. 
 

   
        Σπλαιόγαλα                                                       Σχήμα τηγανιτού αυγού  

        
   Κριθαράκι(Σπ.Επταμύλων)            Folia                   Μανιτάρι(Σπ.Μαρώνειας)              Popcorn 

      
Μαργαριτάρια των σπηλαίων           Κοράλλια των σπηλαίων          Κοράλλια σπ.Αγ.Γεωργίου Κιλκίς 
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Σταλακτίτες λεπτοί και πολλοί σαν βροχή,  
πεταλούδες και φλόγες πέτρωσαν θαρρείς. 
Και κολώνες και δίσκοι, κουρτίνες, πτυχές,  
και λουτρά σαν να βγήκαν από οικοδομές. 

     
   Βροχή των σπηλαίων                      Σχήμα φλόγας                                  Butterfly  

    
               Δίσκος ‐ κολώνες (Σπήλαιο Μαρώνειας)                         Κουρτίνες 

     
                     Βοτρειοειδείς σταλακτίτες (Σπήλαιο Επταμύλων)                   Bathtub 



 

 

ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙ∆Α ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 

 
 

-24- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ 

  ! 

Άλλοι παν να θαυμάσουν τα θέματα αυτά,  
που διάκοσμος λέγονται με λόγια απλά. 

Άλλοι παν για εξερεύνηση κι άλλοι για σπορ,  
αναρρίχηση άσκηση κι αθλητισμό. 

 
Άλλοι την περιπέτεια αναζητούν,  

και τα άγνωστα σπήλαια χαρτογραφούν. 
Κι άλλοι είν' επιστήμονες ερευνητές,  
σπηλαιο-αρχαιολόγοι και ό,τι άλλο θες. 

 

   
                       Ασβεστιτικοί κρύσταλλοι                                  Καταρρίχηση σε σπήλαιο                  

    
 «Βουνά» από «γκουανό» (περιττώματα νυχτερίδων)           Επιστήμονες ερευνητές σπηλαίων    
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Η εποχή των σπηλαίων πάει έφυγε πια,  
που κατοίκησαν άνθρωποι μέσα σ’ αυτά. 
Πέρασε κι ο αρχαίος τους πολιτισμός,  

που τα είδαν κι ως τόπους λατρείας θεών. 
 

Καταφύγια γίνονταν κάθε λογής,  
σε περιόδους κινδύνων κι αναταραχής. 
Ενσωμάτωσαν σκήτες, ναούς και μονές,  

κι εργαστήρια, αποθήκες ή κι άλλες δουλειές. 
 

 
Προϊστορική κατοίκηση σπηλαίων  

   
Αίθουσα του Πάνα στο Κωρύκειον Άντρο Φωκίδας                  Λαξευμένος στο βράχο Ναός Αγ.Ζώνης 

Σιδηροκάστρου, πρώην τάφος ελληνιστικής εποχής 
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Οι συνθήκες που επικρατούν στη σπηλιά,  
είν' κατάλληλες βλέπεις για όλα αυτά. 
Σταθερή είν' η θερμοκρασία εδώ,  

καλοκαίρι ή χειμώνα στους δεκαοκτώ. 
 

Μισοσκόταδο και υγρασία πολλή,  
παραβλέπονται εύκολα αν χρειαστεί. 

Όμως κι οι σταλακτίτες σε κάποιες σπηλιές,  
ευκαιρίες ανάπτυξης δίνουν καλές. 

 

 
Θερμοκρασίες στην εύφωτη, μεταβατική και σκοτεινή ζώνη του σπηλαίου 

   
      Σπηλιά‐αποθήκη ενσωματωμένη σε σπίτι                Στάβλισμα ζώων σε σπηλιά 
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Οι σπηλιές ονομάζονται σπήλαια πια,  

και στον σύγχρονο κόσμο προσφέρουν πολλά. 
Κάθε σπήλαιο που έχει προσόντα γι' αυτό,  
οργανώνεται ως πόλος για τον τουρισμό. 

 
Επισκέπτες προσέρχονται απ' όλη τη γη,  
για να δουν σταλακτίτες σε κάθε μορφή. 

Όσο δε σπανιότερες είν' οι δομές,  
τόσο και σπουδαιότερες είν' οι σπηλιές. 

 

 
Πέραμα Ιωαννίνων: Χαρακτηριστικό παράδειγμα σπηλαίου – τουριστικού πόλου. 

   
Η είσοδος του διάσημου σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής‐ Το φημισμένο σπήλαιο Διρού Μάνης 



 

 

ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙ∆Α ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 

 
 

-28- 

 
 Για τα σπήλαια αυτά που τα λεν καρστικά,  

που μελέτησαν οι επιστήμες καλά, 
το συμπέρασμα είναι πως κάνει κακό,  
η πολλή παρουσία ανθρώπων εδώ. 

 

 
 

Ανθρώπινη Επιρροή: 
Τουριστική Αξιοποίηση 
• Αναπνοή 
• Κατανάλωση Οξυγόνου O2 Παραγωγή CO2 
• Παραγωγή Θερμότητας 
(Αύξηση της θερμοκρασίας σε αξιοποιημένα σπήλαια) 
• Καταστροφές Σπηλαιοθεμάτων 
• «Πράσινη αρρώστια των σπηλαίων» ( maladie verte) 
Λατομική Δράση – Υπεράντληση Υδροφόρου Ορίζοντα 
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∆ιότι φως και θερμότητα κι αναπνοή,  
καταστρέφουν τον διάκοσμο μέσα εκεί. 

Και πως πρέπει τα σπήλαια να προστατευτούν,  
απ' αυτά, αλλά κι από τους βανδαλισμούς. 

 

 
http://www.caves.org/About_the_NSS.shtml 

 
Προστασία των σπηλαίων – σπηλαιοθεμάτων 
ΣΠΗΛΑΙΟ – ΣΠΗΛΑΙΟΘΕΜΑΤΑ: ενιαίο σύστημα 
Διατήρηση των Φυσικοχημικών Συνθηκών του σπηλαίου 
o Μεταβολή της Θερμοκρασίας 
o Μεταβολή της ποσότητας του CO2 
Διατήρηση του Μικροπεριβάλλοντος του σπηλαίου 
o Μεταβολή του εδαφικού ορίζοντα 
o Μεταβολή στην κυκλοφορία του νερού 
o Παρουσία ξένων σωμάτων (π.χ. ανθρώπινη) 
 

  
Κακή χρήση υλικών και τεχνικών  Αποκατάσταση βανδαλισμού με καθοδήγηση ειδικού επιστήμονα 
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Προστασία που περιλαμβάνει κι εσάς,  

τις μικρές νυχτερίδες που ζείτε σ' αυτά. 
∆ικαιούσαστε βλέπετε χώρο εδώ,  

και αφήνονται ανέπαφα σπήλαια γι' αυτό. 
 

               

      

       
Είδη νυχτερίδων: εντομοφάγες, φρουτοφάγες (ζουν στην Αφρική), και βαμπίρ (ζουν στην Κεντρική 

και Νότια Αμερική και τρέφονται από μεγάλα ζώα μα δεν τα σκοτώνουν) 
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Με προγράμματα δε, περιβαλλοντικά,  

μας μαθαίνουν πολλά των σπηλαίων μυστικά, 
και ζητούν από εμάς τις συμπεριφορές,  
και τις στάσεις ζωής τις αειφορικές». 

 

  
Σχολείο που επισκέπτεται το Σπήλαιο της Αλιστράτης   

 

 
Δραστηριότητα προγράμματος του ΚΠΕ Ποροΐων στο Σπήλαιο της Αλιστράτης 
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«Ναι, το έχει ανάγκη ο πλανήτης αυτό.  
∆ιότι αν σεβαστείτε τον πλούτο εδώ,  
θα μπορείτε το ίδιο για όλη τη Γή. 

Σας το εύχομαι, γεια σας, στο επανιδείν». 
 

 
 

Είπε η νυχτερίδα και πέταξε μακριά.  
Έτσι τελείωσε ο διάλογός της με τα παιδιά. Και ξέρετε κάτι; Όλα 
όσα ειπώθηκαν για τα σπήλαια είναι πέρα για πέρα αληθινά. 
 
Όταν θα επισκεφτούμε το σπήλαιο, όλα αυτά θα μάς φανούν χρήσιμα 
για ν’ ανακαλύψουμε κι εμείς τα μυστικά του. 
Μπορεί μάλιστα να συναντήσουμε κι εμείς τη νυχτερίδα και να μάς 
βοηθήσει σε αυτό. Αλλά και αν δεν τη βρούμε, πάλι κάποιος 
εκπρόσωπος του σπηλαίου θα μάς βοηθήσει να τα ανακαλύψουμε. 
Με τις δραστηριότητες στο δεύτερο μέρος, παρακάτω, θα 
μπορέσουμε να τα καταγράψουμε και έτσι θα ονομαστούμε επάξια 
«Μικροί ερευνητές του Σπηλαίου της Αλιστράτης». 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΒΡΙΣΚΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
Αγαπητοί μαθητές. 
Διαβάσαμε στο πρώτο μέρος τον διάλογο της νυχτερίδας με τα παιδιά. 
Αν μας άρεσαν οι ιστορίες τους, ας τους γράψουμε εδώ ένα γράμμα ή ας 
σκαρώσουμε ένα ποίημα, ή ας κάνουμε μια ζωγραφιά για να τους πούμε 
τις εντυπώσεις μας. Έτσι θα νοιώσουμε σαν να ήμασταν κι εμείς εκεί.  

 
ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ Ή ΠΟΙΗΜΑ Ή ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
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Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 
Με βάση όσα διαβάσαμε στο α’ μέρος (ανατρέξτε στα λόγια του παιδιού 
προς τη νυχτερίδα) ας αριθμήσουμε τις εικόνες έτσι, ώστε να δείχνουν τη 
δημιουργία των ασβεστολιθικών πετρωμάτων στον στερεό φλοιό της Γης: 

_____           _____  

_____           _____ 
Στη συνέχεια, ας αριθμήσουμε τις επόμενες εικόνες, ώστε να δείχνουν τη 
δημιουργία των σπηλαίων μέσα σε ασβεστολιθικά πετρώματα της Γης: 

_____           _____ 

_____           _____ 
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ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ‐ΘΕΜΑΤΩΝ 
Εδώ, γράφουμε στα πλαίσια μέσα στην εικόνα το πώς λέγονται αυτοί οι 
εντυπωσιακοί σχηματισμοί που δημιουργούνται στα σπήλαια:  
Επιλέξτε  από:  1=Σταλακτίτες,  2=Κουρτίνα,  3=Σταλαγμίτες,  4=Γκουρ  (φράγματα 
υπερχείλισης),  5=Κολώνα,  6=Δίσκος,  7=Ελλικτίτες  (πάνω  σε  σταλακτίτη), 
8=Ελλικτίτες δαπέδου, 9=Σωληνοειδείς σταλακτίτες 
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ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 
 

Αγαπητοί  μαθητές,  είμαστε πλέον  έτοιμοι  να μπούμε στο σπήλαιο.  Εκεί 
μέσα, δεν θα έχουμε χρόνο, ούτε αρκετό φως για να κρατάμε σημειώσεις, 
η δε φωτογράφηση απαγορεύεται. Τρία πράγματα θα’χουμε να κάνουμε: 
1. Ησυχία. Ίσως κάπου στο βάθος κοιμάται η νυχτερίδα. Μη τη διώξουμε. 
2. Να ακούμε προσεκτικά όσα μυστικά του σπηλαίου θα μας αποκαλύπτει 
ο ξεναγός μας και να τα αποτυπώσουμε στη μνήμη μας. 
3. Να βλέπουμε προσεκτικά τον διάκοσμο, τους σταλακτίτες‐σταλαγμίτες 
κλπ,  χωρίς  βέβαια  να  τους  αγγίξουμε.  Έναν  από  τους  σχηματισμούς 
αυτούς  αργότερα  θα  τον  ζωγραφίσουμε.  Γι’  αυτό,  αν  κάποιος 
σχηματισμός μας αρέσει, ας του δώσουμε ένα δικό μας όνομα, π.χ. με τι 
μοιάζει (πράγμα, φυτό,  ζώο,  ιστορικό πρόσωπο, ή κάτι άλλο), για να τον 
θυμόμαστε πιο εύκολα και πιο πιστά.  

 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 

 
Αφού  περιηγηθήκαμε  στο  εσωτερικό  του  σπηλαίου,  ακούσαμε  για  την 
ιστορία  του  και  βρήκαμε  κάποια  από  τα  μυστικά  του,  μένει  μόνο  να 
απαντήσουμε  στα  επόμενα  ερωτήματα,  για  να  θεωρηθούμε  κι  εμείς 
«Μικροί ερευνητές του Σπηλαίου της Αλιστράτης».  
Το σπήλαιο είναι μικρό ή μεγάλο; _________________________________ 
Το δάπεδο είναι οριζόντιο ή κεκλιμένο; ________ Έχει σκαλοπάτια; _____  
Από πόσες αίθουσες περάσαμε; _______ Είναι ψηλοτάβανες; __________  
Στάζει νερό από την οροφή; _______ Αφήνει σημάδι στα ρούχα; _______ 
Έχει λιμνούλες με στάσιμο νερό; ________ Έχει νερό που ρέει; _________ 
Έχει σταλακτίτες‐σταλαγμίτες παντού ή μόνο αραιά και που; ___________  
Είναι υγροί; ______ Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουν να μεγαλώνουν; _____ 
Οι σταλακτίτες ή οι σταλαγμίτες είναι περισσότεροι; _________________ 
Οι σταλακτίτες ή οι σταλαγμίτες είναι μεγαλύτεροι; __________________ 
Έχει σταλακτίτες‐σταλαγμίτες με πράσινη μούχλα επάνω τους; _________ 
Αυτό σημαίνει ότι έχουν κάποια αρρώστια, ή όχι; ____________________ 
Πώς αισθανθήκατε μέσα στο σπήλαιο; _____________________________ 
Σας κίνησε το ενδιαφέρον να μάθετε περισσότερα πράγματα; __________ 



 

 

ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙ∆Α ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 

 
 

-37- 

ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΕΣ‐ΣΤΑΛΑΓΜΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΔΑΜΕ 
 

Τον σχηματισμό (σταλακτιτών‐σταλαγμιτών) που μας άρεσε περισσότερο 
και  του  δώσαμε  ένα  όνομα  για  να  τον  θυμόμαστε,  τώρα  τον 
ζωγραφίζουμε ή σχεδιάζουμε ή σκιτσάρουμε στο χαρτί: 
Το όνομα που του δώσαμε είναι: _________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2  
 

*Σημείωση:  Οι  ακόλουθες  Δραστηριότητες  βασίζονται  σε  αντίστοιχες  Δραστηριότητες  του  προγράμματος  του  Κ.Π.Ε.  Βάμου  για  το  Σπήλαιο 
Γεροντόσπηλιος Μελιδονίου, με προσαρμογή τους στο πρόγραμμα του Κ.Π.Ε. Ποροΐων για το Σπήλαιο Αλιστράτης. 

 
Δραστηριότητα μετά την ξενάγηση στο εσωτερικό του σπηλαίου  

Εσωτερικό περιβάλλον του σπηλαίου 
 

Ήταν εμφανής η διαφορά θερμοκρασίας και υγρασίας μέσα στο σπήλαιο, σε σχέση 
με το εξωτερικό περιβάλλον; Πώς ήταν; Τι εποχή/μήνα έγινε η επίσκεψη; 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ποιους σχηματισμούς περιλαμβάνει ο διάκοσμος του σπηλαίου;(σημειώστε με ✓) 
Σταλακτίτης………… Κουρτίνα………… Σταλαγμίτης………… Φράγμα υπερχείλισης………… 
Κολώνα………… Δίσκος………… Ελλικτίτης………… Εκκεντρίτης………… Ποπκορν………… 
Μπρόκολα………… Κουνουπίδια………… Κοράλλια……… Μαργαριτάρια……… Αυγά……… 
 
Το χρώμα που επικρατεί στο διάκοσμο του σπηλαίου, είναι το ………………………………..  
Είναι  φυσικό  και  προέρχεται  από  τα  συστατικά  του  πετρώματος,  που  βρίσκεται 
πάνω από το σπήλαιο (και ποια;), ή είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης (και 
ποιας;) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Σε τι κατάσταση είναι οι σχηματισμοί σταλακτιτών κλπ; Καλή …………Μέτρια ….……… 
Πόσοι από αυτούς συνεχίζουν να σχηματίζονται; Ελάχιστοι …………. Αρκετοί ………….. 
 
Κατά την περιήγηση στο σπήλαιο, εντοπίζονται νυχτερίδες, ή σημάδια που δείχνουν 
ότι υπήρχαν παλιά εκεί νυχτερίδες (και ποια); ………………………………………………………… 
……………… ………………………………………………………..….…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………..………………………………………………………. 
Παρατηρούνται άλλοι οργανισμοί (π.χ. έντομα) ή ίχνη τους μέσα στο σπήλαιο; 
Ναι ή όχι; ……………… Τι σημαίνει αυτό;………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Παρατηρούνται  φυτά  ή  μύκητες  (μανιτάρια)  ή  πράσινα  άλγη  (κυανοφύκη  ή 
χλωροφύκη ή λειχήνες) μέσα στο σπήλαιο; Ναι ή όχι; ………………………………………………  
Τι σημαίνει αυτό;……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Δραστηριότητα μετά την ξενάγηση στο εσωτερικό του σπηλαίου  
Διαμόρφωση στο εσωτερικό του σπηλαίου 

 
Μια μεγάλη σε μήκος κατηφορική σήραγγα οδηγεί από  την είσοδο στο εσωτερικό 
του  σπηλαίου.  Σε  πόσα  μέτρα  ανέρχεται  η  υψομετρική  διαφορά  μεταξύ  τους; 
…………….……………………………………………………………………….…………………………………………. 
Ποια  έργα  διαμόρφωσης  έχουν  γίνει  για  την  διακίνηση  επισκεπτών  μέσα  στο 
σπήλαιο: ………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Πώς  είναι  η  διαμόρφωση  αυτή;  Πρόχειρη;  ………………  Μη  ασφαλής;  …..………… 
Προσεγμένη; …..………………. Άλλο: ……………………………………………………………………………… 
Πριν  γίνει  η  διαμόρφωση  του  διαδρόμου,  που  οδηγεί  στην  πρώτη  αίθουσα,  θα 
μπορούσε  να  επισκεφθεί  το  σπήλαιο  οποιοσδήποτε,  χωρίς  τη  χρήση  κατάλληλου 
εξοπλισμού; Ναι ή όχι; ……………….. Γιατί;…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Γιατί δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κάποια τμήματα του σπηλαίου; 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Παρατηρούνται σπασμένοι σταλακτίτες; Σε ποια σημεία βρίσκονται; Σε τι ύψος;  
Ναι ή όχι; ……………… Πώς μπορεί να έσπασαν;……..……………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Πόσες χιλιάδες χρόνια χρειάστηκαν άραγε για να σχηματιστούν οι σταλακτίτες κλπ; 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μπορεί έτσι κανείς να βγάλει συμπεράσματα για την παλαιότητα του σπηλαίου; 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Τι θα μπορούσε να αλλάξει, ποια άλλα έργα θα έπρεπε να γίνουν μέσα στο σπήλαιο: 
………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Δραστηριότητα στον προαύλιο χώρο του Σπηλαίου  
Περιβάλλων χώρος 

 
Σε τι πέτρωμα έχει δημιουργηθεί το σπήλαιο; ………………………………………………………… 
Πώς είναι το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους στην περιοχή γύρω από το σπήλαιο;  
Πεδινό, λοφώδες ή ορεινό; …………………………………………………………………………………….. 
Καλλιεργημένο, βοσκότοπος ή βραχώδες σχεδόν γυμνό; ………………………………………. 
Πώς είναι η βλάστηση, μέσα, γύρω και πιο πέρα από τον προαύλιο χώρο; 
Μέσα και γύρω από τον προαύλιο χώρο: ………………………………………………………… 
Πιο πέρα από τον προαύλιο χώρο: ………..………………………………………………………… 
Ποια είδη δένδρων υπάρχουν στον προαύλιο χώρο; Είναι αυτοφυή ή φυτεμένα εκεί; 
1……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ποια είναι τα κτίσματα και γενικά οι χώροι, που πλαισιώνουν το σπήλαιο;  
Ποια από αυτά κρίνονται απαραίτητα για την τουριστική αξιοποίηση του σπηλαίου; 
Τα βρίσκει εύκολα ο επισκέπτης, δηλαδή είναι χωροθετημένα σωστά; 
Υπάρχει κάποια άλλη παρατήρηση για το κάθε κτίσμα ή χώρο; 
Κτίριο/άλλος χώρος  Απαραίτητο;  Βρίσκεται εύκολα;  Παρατηρήσεις 
       
       
       
       
       
Οι παραπάνω κατασκευές έγιναν με σεβασμό στο τοπίο και στο φυσικό περιβάλλον; 
Ναι ή όχι; ……………… Γιατί:………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Οι χώροι αυτοί και γενικά η διαμόρφωση του προαυλίου χώρου επαρκούν για την 
υποδοχή των επισκεπτών του σπηλαίου; Ναι  ή όχι; ………………………………………….………  
Τι άλλο θα χρειαζόταν; ………….…………...……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Δραστηριότητα στον προαύλιο χώρο του Σπηλαίου  
Συνέντευξη με εκπρόσωπο του Σπηλαίου 

 

Πώς έγινε η ανακάλυψη του σπηλαίου; ………………………………………………………………… 
Πώς αποφασίστηκε ότι η τουριστική αξιοποίηση του σπηλαίου ήταν εφικτή; 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ποιους μήνες είναι επισκέψιμο το σπήλαιο;…………………………………………………………… 
Ποιες μέρες την εβδομάδα είναι ανοιχτό;….…………………………………………………………… 
Ποιες ώρες την ημέρα είναι ανοιχτό; ……..….…………………………………………………………… 
Πόσους επισκέπτες δέχεται ετησίως το σπήλαιο;…………………………………………………… 
Ποιους μήνες παρατηρείται μεγαλύτερη προσέλευση; …………………………………….…… 
Ποιες είναι οι εθνικότητες των επισκεπτών; ………..………………………………………………… 
Οι περισσότεροι επισκέπτες είναι έλληνες ή ξένοι;………...……………………………………… 
Επισκέπτονται σχολεία το σπήλαιο; Πόσα περίπου; …………………………………………….… 
Γίνεται Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο σπήλαιο; ………………………………………………… 
Ποιος διαχειρίζεται το σπήλαιο;…………. ………………………………………………………….……… 
Είναι ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση; ……………………..……………………………………………… 
Από πού έχει έσοδα το σπήλαιο; …………………………………………………………..……..….……… 
…………………………………………………….………………………………………………………..…………………. 
Τι είδους έξοδα έχει το σπήλαιο; .……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………….………………………………………………………..…………………. 
Πόσοι υπάλληλοι εργάζονται στο σπήλαιο; ……………………………………………………………… 
Είναι εποχικοί ή μόνιμοι; ……………………………………..…………………………………………….……… 
Πόσοι κατάγονται από την περιοχή και πόσοι από αλλού; ………..……………………………… 
Υπάρχει κάποιο άλλο αξιοθέατο κοντά στο σπήλαιο; Ποιο; ...…………………………………… 
Είναι εύκολη η πρόσβαση στο αξιοθέατο αυτό; Πώς; ……………..………………………………… 
Το αξιοθέατο αυτό κάνει το σπήλαιο πιο ελκυστικό στον επισκέπτη; ……….……………… 
Υπάρχουν άλλοι  τουριστικοί  προορισμοί  στην  ευρύτερη περιοχή  του  Σπηλαίου  (σε 
απόσταση ημερήσιας εκδρομής); ……………………....…………………………………..………………… 
Οι προορισμοί αυτοί κάνουν το Σπήλαιο πιο ελκυστικό στον επισκέπτη; ……….………… 

Συμπεράσματα 
Ποια  συμπεράσματα  εξάγονται,  από  όλα  αυτά,  σχετικά  με  την  συμβολή  του 
σπηλαίου στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και της περιοχής; 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Είναι βιώσιμη η επιχείρηση; ………………………………….…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Δραστηριότητα κατά την ξενάγηση στο φαράγγι του Αγγίτη  
Βραχογραφίες – Ανθρώπινα ίχνη 

 
Βρίσκονται στους βράχους του φαραγγιού του Αγγίτη, σε ένα κοίλωμα, που μοιάζει 
με είσοδο σπηλιάς και οδηγούν εκεί σκαλοπάτια, σε έναν βράχο στο σημείο αυτό. 
 
Είναι ευδιάκριτα τα σχήματα πάνω σε αυτό τον βράχο; 
Με ποιο τρόπο έχουν αποτυπωθεί πάνω στο βράχο; 
Με χρώμα; …………Με κάρβουνο; …………Με μολύβι; …………Με εγχάραξη; ………….. 
Μια απεικόνιση στο χαρτί, του σχήματος «Ιππέας»: 

 
Μια  σύντομη  φανταστική  ιστορία,  με  αφήγηση  στο  α΄  ενικό  πρόσωπο,  του 
ανθρώπου, που χάραξε αυτό το σχέδιο, στην εποχή και στο περιβάλλον που έζησε. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3  
Παιχνίδι ρόλων με αντιπαράθεση επιχειρημάτων 

Θέμα: Τουριστική αξιοποίηση σπηλαίου ‐ Αειφόρος ανάπτυξη περιοχής 
 

   Στην περιοχή σας υπάρχει ένα σπήλαιο, γνωστό εδώ και χρόνια. Κάποιοι από τους 
κατοίκους, που το έχουν δει από μέσα, θεωρούν ότι είναι ένα πολύ όμορφο σπήλαιο 
και θέλουν να αξιοποιηθεί τουριστικά, ώστε να αναπτυχθεί η περιοχή σας.  
   Απευθύνθηκαν  στο  Δήμαρχο  της  περιοχής  και  του  ζήτησαν  να  προχωρήσει  στις 
απαιτούμενες  ενέργειες  για  το  σκοπό  αυτό.  Ο  Δήμαρχος  πρώτα  απ’  όλα  κάλεσε 
σπηλαιολόγους για να το εξερευνήσουν. 
   Οι  σπηλαιολόγοι,  που  το  έχουν  εξερευνήσει,  κάνουν  μια  παρουσίαση  στους 
κατοίκους της περιοχής, γι’ αυτά που είδαν και ανακάλυψαν μέσα στο σπήλαιο.  
   Έχει  πλούσιο  και  εντυπωσιακό  διάκοσμο,  είναι  αρκετά  μεγάλο  σε  μέγεθος,  έχει 
σπάνια ενδημικά είδη σπηλαιόβιων οργανισμών και σημαντικό αριθμό νυχτερίδων.  
   Όμως,  για να γίνει  τουριστική αξιοποίηση και  να κατασκευαστούν διάδρομοι για 
να περνάνε οι τουρίστες, θα πρέπει να κάνουν διανοίξεις σε στενά περάσματα και 
να σπάσουν κάποιους από τους σταλακτίτες που εμποδίζουν τη διέλευση. 
   Τώρα, μετά την παρουσίαση, και αφού όλοι είδαν και άκουσαν για το σπήλαιο της 
περιοχής τους, ανοίγει η συζήτηση ανάμεσα στους κατοίκους για το αν θα πρέπει ή 
όχι  να  γίνει  τελικά  η  τουριστική  αξιοποίηση  του  σπηλαίου.  Συμμετέχουν  όλοι  οι 
κάτοικοι της περιοχής, με γνώμονα 1ον τα επαγγελματικά τους συμφέροντα, 2ον την 
αειφόρο ανάπτυξη του τόπου και 3ον την προστασία του περιβάλλοντος. 
   Α)  Θεωρήστε  ότι  καθένας  σας  έχει  έναν  από  τους  ρόλους  (Δήμαρχος, 
σπηλαιολόγος,  ιδιοκτήτης  γης  γύρω  από  το  σπήλαιο,  ξενοδόχος,  ταβερνιάρης, 
αγρότης, άλλος επαγγελματίας ή τεχνίτης ή και απλά κάτοικος της περιοχής). 
   Β)  Χωριστείτε  σε  3  ομάδες,  ανάλογα  με  την  άποψή  σας  για  την  αξιοποίηση  του 
σπηλαίου. 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ   ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ   ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ 
Υπέρ της αξιοποίησης  Να μην γίνει αξιοποίηση  Ούτε υπέρ ούτε κατά 
   Β)  Σε  κάθε  ομάδα προσπαθήστε  να  βρείτε  και  να  καταγράψετε  τα  επιχειρήματα 
που θα υποστηρίζουν την άποψή σας. 
   Γ)  Καθίστε  στο  τραπέζι  (πάνελ)  της  συζήτησης.  Υποστηρίξτε  με  επιχειρήματα  την 
άποψή  σας  στο  διάλογο  που  θα  ακολουθήσει.  Εκ  μέρους  της  κάθε  ομάδας  ένας 
εκπρόσωπος θα εκθέτει τα επιχειρήματά της. 
   Έχει 1 λεπτό για να αναπτύξει κάθε επιχείρημα. Η επόμενη ομάδα θα παίρνει στη 
συνέχεια  τον  λόγο  και  θα  προβάλει  ένα  αντεπιχείρημα.  Η  αντιπαράθεση  θα 
συνεχίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο μέχρι να εξαντληθούν όλα τα επιχειρήματα. 
   Προσοχή: Πρέπει να οριστεί  ένας συντονιστής, που θα ελέγχει  τον χρόνο και  την 
όλη τήρηση της διαδικασίας (δεν θα διακόπτει η μία ομάδα όταν μιλάει η άλλη κλπ). 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
 

1. Τα σπήλαια είναι: (α) φυσικά υπόγεια έγκοιλα, (β) τεχνητά υπόγεια κοιλώματα.  

2. Οι σταλακτίτες είναι: (α)σταγόνες νερού, (β)πέτρες, που κρέμονται από την οροφή σπηλαίου.  

3. Στο σπήλαιο Μααρά στο νομό Δράμας τρέχει το υπόγειο ποτάμι: (α)Νέστος, (β)Αγγίτης.  

4. Οι επιστήμονες που μελετούν τα σπήλαια λέγονται: (α) σπηλαιολόγοι, (β) γεωλόγοι. 

5. Στο εσωτερικό των σπηλαίων υπάρχουν ρέοντα ή στάσιμα ύδατα (α)πάντοτε, (β)μερικές φορές. 

6. Τα σπήλαια που γίνονται από τα κύματα της θάλασσας λέγονται: (α) αιολικά, (β) ενάλια. 

7. Τα ανεξερεύνητα σπήλαια είναι επικίνδυνα για απλούς επισκέπτες (α) συνήθως, (β) σπανίως. 

8. Ο ασβεστόλιθος είναι: (α) ασβέστης που στέγνωσε και έγινε πέτρα, (β) ιζηματογενές πέτρωμα. 

9. Η θερμοκρασία στο σπήλαιο είναι μεγαλύτερη της εξωτερικής (α)το καλοκαίρι, (β)τον χειμώνα. 

10. Στα σπήλαια οι φυσικοί τους διάδρομοι λέγονται αλλιώς και σήραγγες ή στοές: (α) ναι, (β) όχι. 

11. Για να γίνει ένα καρστικό σπήλαιο χρειάζονται: (α) εκατό χρόνια, (β) εκατομμύρια χρόνια. 

12. Υπάρχουν και υποθαλάσσια σπήλαια: (α) ναι, (β) όχι. 

13. Οι σταλακτίτες γίνονται από νερό που στάζει από (α) την οροφή, (β) τα τοιχώματα σπηλαίου. 

14. Τα γνωστά σπήλαια στην Ελλάδα είναι: (α) πάνω από δέκα χιλιάδες, (β) περίπου χίλια.  

15. Οι σταλακτίτες φαρδαίνουν (α) από πάνω προς τα κάτω, (β) από κάτω προς τα πάνω. 

16. Οι σπασμένοι σταλακτίτες: (α)μένουν εκεί που έπεσαν, (β)επανατοποθετούνται στη θέση τους. 

17. Υπήρξε προϊστορική εποχή που οι άνθρωποι κατοικούσαν στα σπήλαια: (α) ναι, (β) όχι. 

18. Υπάρχουν σπήλαια που σχηματίζονται από τη λάβα των ηφαιστείων: (α) ναι, (β) όχι. 

19. Υπάρχουν σπήλαια που σχηματίζονται από το νερό της βροχής: (α) ναι, (β) όχι. 

20. Περισσότερα σπήλαια έχουν τα βουνά: (α) από γρανίτη, (β) από ασβεστόλιθο. 

21.Τα σπήλαια παρέχουν πληροφορίες για την ζωή προϊστορικών ανθρώπων: (α) ναι, (β) όχι. 

22. Στα σκοτεινά βάθη των σπηλαίων (α)ζουν ζώα, αλλά είναι τυφλά και άχρωμα (β)δεν ζει τίποτα. 

23. Οι σταλακτίτες: (α)υψώνονται από το δάπεδο του σπηλαίου, (β)κρέμονται από την οροφή του. 

24. Οι προϊστορικές βραχογραφίες απεικονίζουν: (α) την κοσμογονία, (β) την καθημερινότητα. 

25. Οι νυχτερίδες: (α)βλέπουν στο σκοτάδι, (β)έχουν ένα σύστημα ηχοεντοπισμού σαν ραντάρ. 

26. Οι σπηλαιόβιοι οργανισμοί: (α)έχουν ικανότητα όρασης σε απόλυτο σκότος (β)είναι τυφλοί. 

27. Οι σπηλαιόξενοι οργανισμοί: (α)κατοικούν μέσα σε σπήλαια (β)δεν μπαίνουν ποτέ σε σπήλαια. 

28. Κατά τη μυθολογία, μέσα σε σπήλαιο γεννήθηκε: (α)ο Κρόνος ο πατέρας του Δία, (β)ο Ζεύς. 

29. Η Ελλάδα έχει πολλά σπήλαια επειδή έχει: (α)πολλούς ασβεστόλιθους, (β)πολλά ηφαίστεια. 

30. Οι σπηλαιολόγοι είναι εξειδικευμένοι: (α) αρχαιολόγοι, (β) γεωλόγοι. 

01:α, 02.β, 03.β, 04.α, 05.β, 06.β, 07.α, 08.β, 09.β, 10.β, 

11.β, 12.α, 13.α, 14.α, 15.β, 16.α, 17.α, 18.α, 19.α, 20.β, 

21.α, 22.α, 23.β, 24.β, 25.β, 26.β, 27.α, 28.β, 29.α, 30.β. 



 

 

ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙ∆Α ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 

 
 

-45- 

31. Στην αρχαιότητα τα σπήλαια υπήρξαν και (α) τόποι λατρείας θεών, (β) μέρη κατοικίας τεράτων. 

32. Στην αρχαιότητα τα σπήλαια υπήρξαν και (α) υπόγειοι οικισμοί, (β) τόποι ταφής νεκρών. 

33. Μέσα στα καρστικά σπήλαια η υγρασία είναι συνήθως (α) πολύ υψηλή, (β) πολύ χαμηλή. 

34. Η θερμοκρασία στα σπήλαια (α) επηρεάζεται από την ηλιοφάνεια απ’έξω, (β)δεν επηρεάζεται. 

35. Για να γίνει ένα καρστικό σπήλαιο χρειάζονται μεγάλες περίοδοι: (α) ξηρασίας, (β) βροχών. 

36. Το μεγαλύτερο εξερευνημένο υπόγειο ποτάμι στην Ελλάδα έχει μήκος (α) 1 χλμ, (β) 10 χλμ. 

37. Τα είδη των σπηλαίων είναι: (α)τεκτονικά, λάβας, αιολικά, ενάλια, σε πάγο, (β)μόνο τεκτονικά. 

38. Οι σταλαγμίτες στενεύουν: (α) από πάνω προς τα κάτω, (β) από κάτω προς τα πάνω. 

39. Όταν ο σταλακτίτης ενώνεται με τον σταλαγμίτη λέγονται: (α) κολώνα (β) γέφυρα. 

40. Οι σπηλαιόφιλοι οργανισμοί: (α) δεν μπορούν να ζήσουν έξω από τα σπήλαια, (β) μπορούν. 

41. Για το αν ο άνθρωπος κατοίκησε στα σπήλαια υπάρχουν: (α) αποδείξεις, (β) μόνο ενδείξεις. 

42. Βραχογραφίες είναι οι προϊστορικές ζωγραφιές που βρέθηκαν σε: (α)σπήλαια (β)έξω βράχους. 

43. Οι βραχογραφίες είναι: (α)τα μόνα αρχαιολογικά ευρήματα των σπηλαίων (β)μερικά από αυτά. 

44. Οι νυχτερίδες που ζουν στα σπήλαια είναι (α) πτηνά, (β) θηλαστικά. 

45. Οι νυχτερίδες που ζουν στα σπήλαια είναι (α) μικρές σαν ποντίκια, (β) μεγάλες σαν αρουραίοι. 

46. Οι νυχτερίδες λέγονται και χειρόπτερα γιατί (α) έχουν φτερά στα χέρια τους, (β) έχουν χέρια. 

47. Ο εξερευνητής των σπηλαίων: (α) χρειάζεται ειδική εκπαίδευση, (β) είναι αυτοδίδακτος. 

48. Η Ελλάδα ανάλογα με την συνολική της έκταση έχει: (α) λίγα σπήλαια, (β) πολλά σπήλαια. 

49. Η Ελλάδα έχει κυρίως (α) σπήλαια λάβας από ηφαίστεια, (β) καρστικά σπήλαια. 

50. Ο συμπαγής, χωρίς ρηγματώσεις ασβεστόλιθος είναι: (α) ο ασβέστης, (β) το μάρμαρο. 

51. Τα σπήλαια σε πόλεμο: (α) γίνονταν κρυψώνες, (β) αποφεύγονταν από φόβο παγίδευσης. 

52. Τα σπήλαια με σταλακτίτες προσφέρονται για τουριστική αξιοποίηση: (α) πάντα, (β) όχι πάντα. 

53. Τα σπήλαια στην Ελλάδα: (α) έχουν όλα εξερευνηθεί, (β) υπάρχουν πολλά ακόμη άγνωστα.. 

54. Υπάρχουν σύλλογοι που ασχολούνται με την εξερεύνηση των σπηλαίων: (α) ναι, (β) όχι. 

55. Στα σπήλαια, λόγω έλλειψης του φωτός: (α) δεν υπάρχουν φυτά, (β) υπάρχουν μανιτάρια. 

56. Οι σταλακτίτες είναι για τους επιστήμονες, δείκτες: (α) αρχαιολογικοί, (β)  παλαιοκλιματικοί. 

57. Η τουριστική αξιοποίηση των σπηλαίων: (α) βοηθά τον τόπο, (β) ούτε βοηθά, ούτε βλάπτει. 

58. Οι επισκέπτες των σπηλαίων είναι: (α) αποκλειστικά ενήλικες, (β) και παιδιά και ενήλικες. 

59. Στα τουριστικά σπήλαια, η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι (α) εφικτή, (β) ανέφικτη. 

60. Τα παιδιά δεν επισκέπτονται το σπήλαιο χωρίς: (α) ενήλικα συνοδό, (β) κράνος και γιλέκο. 

31.α, 32.β, 33.α, 34.β, 35.β, 36.β, 37.α, 38.α, 39.α, 40.β, 

41.α, 42.α, 43.β, 44.β, 45.α, 46.α, 47.α, 48.β, 49.β, 50.β, 

51.α, 52.β, 53.β, 54.α, 55.β, 56.β, 57.α, 58.β, 59.α, 60.α. 
 
Σημείωση:  Οι  προηγούμενες  ερωτήσεις  βασίζονται  σε  αντίστοιχες  από  το  βιβλίο  «Ο  μαγικός  κόσμος  των  σπηλαίων»  του  Κ.Π.Ε.  Βάμου,  με 
προσαρμογή τους στο πρόγραμμα του Κ.Π.Ε. Ποροΐων για το Σπήλαιο Αλιστράτης. 
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ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ 
    1  2  3  4  5 6 7  8  9 10 11     

                             
1                           
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
7                           
8                           
9                           
10                           
11                           

                             
                             

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1) Σχηματισμοί, που κρέμονται από την οροφή του σπηλαίου. 
3) Υπάρχουν και υπο……………… σπήλαια. 
5) Είδος σπηλαίων, που δημιουργούνται από τον άνεμο. 
6)  Λάκκος  στην  επιφάνεια  του  εδάφους,  που  σχηματίζεται  όταν 
κατακρημνίζεται η οροφή ενός σπηλαίου. 
7) Ο συμπαγής ασβεστόλιθος είναι το γνωστό σε όλους ……………. 
9) Είδος σπηλαίων, που δημιουργούνται από τεκτονική δραστηριότητα. 
11) Τα ζώα, που ζουν το ίδιο καλά μέσα και έξω από τα σπήλαια. 

ΚΑΘΕΤΑ 
1) Σχηματισμοί, που φτιάχνει το νερό, που στάζει στο δάπεδο σπηλαίου. 
4) Στην αρχαιότητα, από υλικά που εξόρυσσαν από σπήλαια, παρήγαγαν 
μεταξύ άλλων και ……………. 
5)  Είδος  σπηλαίων,  που  δημιουργούνται  από  τη  δράση  του  νερού  και 
φέρουν σταλακτίτες‐σταλαγμίτες. 
7) Πεζοπορικός ……… Αθηνών, σύλλογος που ασχολείται και με σπήλαια. 
9) Σπηλαιόβια ή …………, τα ζώα που ζουν μόνο βαθιά μέσα στα σπήλαια. 
11) Τα ζώα, που φωλιάζουν στα σπήλαια, αλλά τρέφονται έξω από αυτά.
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Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ 

 

Συμπληρώνοντας  τα  κενά  με  τις  κατάλληλες  λέξεις,  τα  αρχικά  τους  θα 
σχηματίσουν  το  όνομα  ενός  από  τα  σημαντικότερα  σπήλαια  του 
ελλαδικού χώρου. 

 
1                         
2         
3             
4                       
5             
6                 
7         
8                   
9           
10                     

 
1. Πέτρωμα στο οποίο σχηματίζονται τα καρστικά σπήλαια. 
2. Τα  ηφαιστειογενή  σπήλαια  δημιουργούνται  από  την  …  των 

ηφαιστείων. 
3. …  άντρο:  Κρητικό  σπήλαιο  στο  οποίο  ανατράφηκε  ο  Ζεύς 

(μυθολογία). 
4. Τα γνωστότερα σπηλαιοθέματα των καρστικών σπηλαίων. 
5. Τεχνητή στοά εισόδου σε σπήλαιο, σήραγγα μέσα σε βουνό (ξεν.). 
6. Σπηλαιοθέματα  που  μοιάζουν  με  λίθους  που  ρέουν  (το  λέει  και  η 

λέξη). 
7. Τηγανιτά … θυμίζει το εντυπωσιακό αυτό σχήμα σταλαγμιτών. 
8. Τρόπος αξιοποίησης των καρστικών σπηλαίων σήμερα. 
9. Αυτός  δεν  φτάνει  ποτέ  στην  σκοτεινή  ζώνη  των  σπηλαίων,  αν 

έφτανε δεν θα ήταν σκοτεινή. 
10. Νερό  που  στάζει  (ρέει  σταγόνα‐σταγόνα)  και  δημιουργεί  τα 

σπηλαιοθέματα μέσα στα σπήλαια. 
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Πηγές 
 

 Βουβαλίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής Γεωγραφίας Τμ.Γεωλογίας ΑΠΘ, 
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