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ΣΗΜΕΙΟ 1 Ναός Χαλκιοίκου Αθηνάς

Τι αναφζρει θ επιγραφι ςτο
ανατολικό τμιμα του ναοφ;

ΕΩΤΘΣΘ ΧΘΜΕΙΑΣ Βϋ(1.2. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ)
Σύκθσλα κε ηνλ Παπζαλία, « … ν Σπαξηηάηεο αξρηηέθηνλαο, ραιθνπξγόο θαη πνηεηήο Γηηηάδαο, πεξί ηα
κέζα ηνπ 6νπ αηώλα π.Χ. επέλδπζε ηνλ λαό εμ νινθιήξνπ κε ράιθηλα (Cu) ή κπξνύηδηλα (από θξάκα
ραιθνύ θαη θαζζηηέξνπ Cu –Sn) αλάγιπθα. Δπίζεο έπιαζε έλα ράιθηλν, ή μύιηλν ραιθέλδπην άγαικα ηεο
ζεάο».
Ο ραιθόο ρξεζηκνπνηήζεθε από ηελ αξραηόηεηα, γηα ηελ θαηαζθεπή, αγαικάησλ, εξγαιείσλ, θνζκεκάησλ,
όπισλ θιπ., ράξε ζε νξηζκέλεο θπζηθέο ηνπ ηδηόηεηεο.
Οη ηδηόηεηεο ηνπ ραιθνύ πνπ έθαλαλ ηνλ Γηηηάδα λα ηνλ επηιέμεη, είλαη:
Α. ην ραξαθηεξηζηηθό εξπζξσπό ρξώκα, ε ζεξκηθή ηνπ αγσγηκόηεηα θαη ε ππθλόηεηά ηνπ
Β. ε κηθξή ηνπ ζθιεξόηεηα (2,5-3 ζηελ θιίκαθα Mohs), ε ειαηόηεηά ηνπ (ειαηό: θάζε πιηθό από ην νπνίν
κπνξνύκε λα θηηάμνπκε ειάζκαηα.
Γ. ε ειεθηξηθή ηνπ αγσγηκόηεηα, ην όηη δε καγλεηίδεηαη θαη ε νιθηκόηεηά ηνπ (όιθηκν: θάζε πιηθό από ην
νπνίν κπνξνύκε λα θηηάμνπκε ζύξκαηα)

ΕΩΤΘΣΘ ΦΥΣΙΚΘΣ Βϋ(1.2. μετατόπιςθ και διάςτθμα)
Ο Πνιύβηνο αλαθέξεη όηη εδώ πξαγκαηνπνηνύληαλ εηήζηα ηειεηή, θαηά ηελ νπνία νπιηζκέλνη λένη έθαλαλ
πνκπή, ελώ νη έθνξνη έθαλαλ ζπζία. Πηζαλόλ ε ηειεηή απηή λα ήηαλ ηα «Αζάλαηα».
Γύν λένη, ζηε δηάξθεηα ηεο ζσκαηηθήο ηνπο εθγύκλαζεο θαη κε εληνιή ηνπ γπκλαζηή ηνπο, αλαρσξνύλ από
ηελ πεξηνρή Πιαηαληζηά όπνπ γπκλάδνληαλ κε ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη θαηεπζύλνληαη ΒΑ. . Φηάλνπλ ζην
λαό ηεο Χαιθηνίθνπ Αζελάο θαη επηζηξέθεη ζηελ πεξηνρή Πιαηαληζηά, ζην ζεκείν απ΄ όπνπ μεθίλεζαλ.
Α. ε κεηαηόπηζή ηνπο ζπκπίπηεη κε ην δηάζηεκα πνπ έρνπλ δηαλύζεη
Β. ε κεηαηόπηζή ηνπο είλαη ίζε κε ην κεδέλ.
Γ. ε κεηαηόπηζή ηνπο, κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή.

ΓΕΩΓΑΦΙΑ (1. ΣΧΕΤΙΚΘ ΘΕΣΘ - ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΣΤΟ ΧΑΤΘ).
Έρνληαο ζηα ρέξηα ζαο (ή ζην κπαιό ζαο)ην
δηπιαλό ράξηε, ζέιεηε λα κεηαβείηε από ην λαό ηεο
Χαιθηνίθνπ Αζελάο, ζην Ιεξό ηεο Οξζίαο Αξηέκηδνο,
γηα κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ δύν ηεξώλ ρώξσλ.
Πξέπεη λα θηλεζείηε :
Α. Γπηηθά
Β. Αλαηνιηθά
Γ. Βόξεηα
Γ. Νόηηα

ΣΗΜΕΙΟ 2 Αρχαίο θζατρο
ΘΕΜΑ ΦΥΣΙΚΘΣ ΘΧΟΣ
ΕΩΤΘΣΘ ΦΥΣΙΚΘΣ Βϋ(ΕΥΘΥΓΑΜΜΘ ΟΜΑΛΘ ΚΙΝΘΣΘ - ΘΧΟΣ)

Σε ποιο ςθμείο του κεάτρου είςτε τϊρα;
•
Ορχιςτρα
•
Διάηωμα
•
Κάπου αλλοφ
Αναφζρατε ζνα ακόμα αρχαίο κζατρο

Τν αξραίν ζέαηξν ηεο Σπάξηεο, ην νπνίν ν πεξηεγεηήο Παπζαλίαο πεξηγξάθεη σο "ιίζνπ ιεπθνύ, ζέαο
άμηνλ", απνηειεί ην πην εληππσζηαθό κλεκείν ηεο ιεγόκελεο Αθξόπνιεο ηεο Σπάξηεο.
νο

Η πξώηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ ζεάηξνπ ρξνλνινγείηαη ζηα ύζηεξα ειιεληζηηθά ρξόληα (1 αη. π.Χ.) θαη
θαηαιακβάλεη 14.000 ηεηξαγσληθά κέηξα. Αθόκε θαη ζήκεξα, πνπ δελ είλαη αλαζθακκέλν πιήξσο, απνηειεί
έλα απν ηα εληππσζηαθόηεξα αμηνζέαηα ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο Σπάξηεο. Τν ζπλνιηθό πιάηνο ηνπ
ζεάηξνπ είλαη 114 κέηξα θαη πξόθεηηαη γηα έλα από ηα κεγαιύηεξα ζέαηξα ηεο αξραίαο Διιάδαο.
Δλ έηεη 80 π.Χ., ν Αεηίσλ θαη ν Τειέζηεο, δύν Σπαξηηαηόπνπια αλήζπρα κε δηεξεπλεηηθά κπαιά,
δνθηκάδνπλ παίδνληαο ηελ αθνπζηηθή ηνπ επηβιεηηθνύ Σπαξηηαηηθνύ Θεάηξνπ
Ο Αεηίσλ θάζεηαη ζε έλα από ηα ςειόηεξα θαζίζκαηα, ελώ ν Τειέζηεο, πνπ βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην θέληξν
ηεο νξρήζηξαο, θέξλνληαο ηηο παιάκεο θνληά ζην ζηόκα ηνπ, θσλάδεη «Α-» θαη ςηζπξίδεη ζηε ζπλέρεηα «εηίσλ»!!! Αλ ν ήρνο δηαδίδεηαη ζηνλ αέξα κε ηαρύηεηα 340 m/s, θαη ε απόζηαζε ησλ δύν παηδηώλ είλαη 68
m, ζε πόζν ρξόλν ζα αθνύζεη ην «Α» ηνπ Τειέζηε ν Αεηίσλ;
Α. Σε 2 δεπηεξόιεπηα.
Β. Σε 20 δεπηεξόιεπηα.
Γ. Σε 2 ιεπηά.
Γ. Σε 2 δέθαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ.

ΕΩΤΘΣΘ ΧΘΜΕΙΑΣ Βϋ(ΑΤΜΟΣΦΑΙΙΚΟΣ ΑΕΑΣ)

… Χωρίσ τον ατμοςφαιρικό αζρα, δε κα μποροφςε οφτε ο Αετίων να ακοφςει τον Τελζςτθ…
1. Ο ατμοςφαιρικόσ αζρασ
Α. είναι χθμικι ζνωςθ. Β. είναι μίγμα αερίων.

Γ. είναι χθμικό ςτοιχείο.

2. Τα μόρια του ατμοςφαιρικοφ αζρα παριςτάνονται καλφτερα από το ςχιμα

A

B

Γ

ΕΩΤΘΣΘ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ Βϋ(ΕΝΤΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΑΤΘ, ΑΝΘΩΡΙΝΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ)
«Θ τραγωδία είναι ωσ γνωςτόν μίμθςισ πράξεων και κα ιταν παράξενο, αν ο τόποσ μζςα ςτον οποίο
διαδραματίηεται αυτι θ μίμθςισ πράξεων δεν κα ιταν μίμθςισ του κόςμου. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ ζχτιηαν τα
κζατρά τουσ ςτισ πλαγιζσ των βουνϊν μζςα ςε υπζροχεσ χαράδρεσ απζναντι από άλλα τραπεηοειδι όρθ,
ζτςι ϊςτε ο κεατισ να κεάται τθ μίμθςθ πράξεων μζςα ςε ζνα επίπεδο ςφθνωμζνο ςτθ βάςθ ενόσ
βουνοφ που επιςτρζφεται από τον μακρινό ορίηοντα.
Κυρίωσ τα κζατρα, ζτςι όπωσ αυτά από τθ μια μεριά ακουμποφν ςε μία πλαγιά και από τθν άλλθ
αναπαφουν το βλζμμα ςε μιαν άλλθ μακρινι πλαγιά και ςτθ μζςθ ζνα ανοιχτό αλϊνι, μοιάηουν με ζνα
κοχφλι, ζνα ανεςτραμμζνο κζλυφοσ, μια μεγάλθ ανοιχτι χοφφτα. Το ανεςτραμμζνο αυτό κζλυφοσ, το
μιςό αυγό, ζχεισ τθν εντφπωςθ, ότι αποτελεί το κάτω μιςό ενόσ άλλου άνω μιςοφ, που είναι ο ουράνιοσ
κόλοσ .Ζτςι κζατρο και ουράνιοσ κόλοσ ςυγκροτοφν κάκε φορά μια τζλεια ςφαίρα, ςυμβολικι, τθ
γεωμετρικι παράςταςθ του κόςμου και του ςφαιρικοφ ςτερεϊματοσ .Ρόςο δίκιο φαίνεται να ζχει χρόνια
αργότερα ο Σαίξπθρ όταν γράφει « ο κόςμοσ είναι μια ςκθνι» και το αντίςτροφο, κα ζλεγα.» Κ.
Γεωργουςόπουλοσ
1. Στο χάρτθ των αρχαίων ελλθνικϊν
κεάτρων, οι αρικμοί 26, 17,13 και
27, αντιςτοιχοφν κατά ςειρά ςτα
αρχαία κζατρα
Α. Τθσ Μεγαλόπολθσ τθσ Μεςςινθσ,
του Γυκείου και τθσ Σπάρτθσ.
Β. τθσ Σπάρτθσ, τθσ Τρίπολθσ, τθσ
Μεςςινθσ και του Άργουσ.
Γ. του Γυκείου, τθσ Σπάρτθσ, τθσ
Μεςςινθσ και τθσ Μεγαλόπολθσ

2. Στο χάρτθ των αρχαίων ελλθνικϊν
κεάτρων, τα αρχαία κζατρα τθσ
Επιδαφρου, τθσ Σπάρτθσ, τθσ
Βεργίνασ, των Δελφϊν και τθσ
Δωδϊνθσ
Στίτοι:

Α. είναι παρακαλάςςια.
Β. βρίςκονται ςε περιοχζσ με ζντονο κατακόρυφο διαμελιςμό.
Γ. βρίςκονται ςε πεδιάδεσ, εκτόσ από ζνα, που βρίςκεται ςε ορεινό
τοπίο, όπωσ περιγράφεται ςτο κείμενο.

Ισαάκ Σούσης Μοσσική: Λασρέντης Ματαιρίτσας

1.

Γιάννης Κότσιρας

Αο κείλεη κόλν ην θεγγάξη ζηελ νξρήζηξα.
Σην αξραίν ζέαηξν αο αδεηάζνπλ νη θεξθίδεο.
Αο έξζεη ε λύρηα κε καραίξη Κιπηαηκλήζηξα,
λα πάξεη εθδίθεζε απ’ όινπο ηνπο Αηξείδεο
Αο κείλεη κόλν ην θεγγάξη ζηελ νξρήζηξα
θαη κεζπζκέλν από ηνλ πόλν λα κε δεη,
πνπ ζα πεξλάσ ηε δσή κνπ ζε κηα μύζηξα,
γηα λα ηξαβήμσ ηελ πην καύξε κνπ γξακκή
Κη αλ ε παξάζηαζε πνπ δόζεθε γεινία
θη αλ καο εκπαίμαλε νη πξσηαγσληζηέο,
ζηα ξεκαγκέλα ζθεληθά θαη ζηα ηνπία,
γπξλάλ νη ζηίρνη ηνπ Δπξηπίδε ζαδηζηέο
Να κνπ ζπκίδνπλ όηη είκαη εγθισβηζκέλνο.
Μέζα ζε ςέκαηα πνπ γίλαλε ζεζκνί.
Να εηξσλεύνληαη πσο δσ επηπρηζκέλνο
θη άιινο ζηε ζέζε κνπ έρεη ζπζηαζηεί
Αο κείλεη κόλν ην θεγγάξη ζηελ νξρήζηξα
θαη θάπνην ζύλλεθν αο κε πάξεη απ’ ηελ Απιίδα.
Απηό ην κέξνο ην `ρα πάληνηε παηξίδα
θη όκσο νη Έιιελεο κε δηώρλνπλ από `δσ

ΣΗΜΕΙΟ 3 Χριστιανικός Ναός

Ροια ςθμεία κα ςασ δθμιουργοφςαν τθν υποψία ότι
βρίςκεςτε ςτα ερείπια χριςτιανικοφ ναοφ;
 Ο προςανατολιςμόσ του οικοδομιματοσ
 Οι θμικυκλικζσ κόγχεσ
 Και τα δυο παραπάνω

…. ζωσ τα μζςα του 10ου μ.Χ. αιϊνα είναι λιγοςτά τα ςτοιχεία, που χαρακτθρίηουν τθν εκκλθςιαςτικι
κατάςταςθ τθσ Λακεδαιμονίασ.
Τότε, εγκακίςταται ςτθν πόλθ ο Πςιοσ Νίκων από τθν Ραφλαγονία του Ρόντου, διαδίδοντασ ακοφραςτα
το Ευαγγζλιο του Χριςτοφ περίπου για τριάντα χρόνια (970-998 μ.Χ.), υποςτθριηόμενοσ από το Βυηαντινό
Στρατθγό Βαςίλειο Απόκαυκο και τον εξ Ακθνϊν προερχόμενο Αρχιεπίςκοπο Λακεδαίμονοσ Θεόπεμπτο.
Π Πςιοσ Νίκων προςφζρει πολφτιμεσ ςωςτικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ ςε μία
αγωνιϊδθ και μεταβατικι για τθν περιοχι εποχι και με ςοβαρότατουσ κινδφνουσ: κρθςκευτικοφσ,
κοινωνικοφσ και εκνικοφσ.
Με τον ερχομό του απαλλάςςει τθν πόλθ από κανατθφόρο επιδθμία, απομακρφνει το Ιουδαϊκό ςτοιχείο
και πραγματοποιεί πολλά καφματα. Ιδρφει ςτθ Σπάρτθ μεγάλο Ναό του Σωτιροσ, τθσ Θεοτόκου και τθσ
Αγίασ Κυριακισ, του οποίου τα ερείπια εντοπίηονται κοντά ςτθν ακρόπολθ τθσ αρχαίασ Σπάρτθσ.
Π ναόσ αυτόσ, ενϊ ηοφςε ακόμθ ο Πςιοσ, είχε μεταβλθκεί ςε Μοναςτιρι, το οποίο λειτουργοφςε ωσ
άςυλο των πτωχϊν και των αςκενϊν. Στα χρόνια τθσ μακραίωνθσ δουλείασ θ Μονι καταςτρζφεται, αφοφ
προθγουμζνωσ ανκεί μζχρι τον 15ο αι. μ.Χ.
Ρθγι: Ι.Μθτρόπολθ Μονεμβαςίασ και Σπάρτθσ, http://www.immspartis.gr/?page_id=30
ΕΩΤΘΣΘ ΦΥΣΙΚΘΣ (ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ)
Στο άςυλο αυτό των πτωχϊν και των αςκενϊν, ο Πςιοσ φρόντιηε να καίει πάντα το καντθλάκι τθσ μονισ,
με το βακφ χριςτιανικό ςυμβολιςμό του. Στο δοχείο του καντθλιοφ, κάτω από το λάδι, υπιρχε – όπωσ
ςυνθκίηεται και ςιμερα – μια μικρι ποςότθτα νεροφ. Το λάδι άλλωςτε, επιπλζει ςτο νερό
Α. διότι ζχει μικρότερθ πυκνότθτα.
Β. επειδι είναι πιο ελαφρφ.
Γ. γιατί αλλιϊσ δε κα άναβε το καντιλι.

ΕΩΤΘΣΘ ΧΘΜΕΙΑΣ. (ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΧΘΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ)
Στα ερείπια πια του Χριςτιανικοφ Ναοφ, πλικοσ αγριόχορτα - εκπρόςωποι τθσ καυμαςτισ ελλθνικισ
βιοποικιλότθτασ – φωτοςυνκζτουν.
Θ φωτοςφνκεςθ είναι
Α. φαινόμενο φυςικό
Β. χθμικό φαινόμενο
Γ. φυςικό και χθμικό φαινόμενο.

ΣΗΜΕΙΟ 4 Ρωμαϊκό τείχος

Τείχη (Κωνσταντίνος Καβάφης)
Χωρίσ περίςκεψιν, χωρίσ λφπθν, χωρίσ αιδϊ
μεγάλα κ’ υψθλά τριγφρω μου ζκτιςαν τείχθ.
Και κάκομαι και απελπίηομαι τϊρα εδϊ.
Άλλο δεν ςκζπτομαι: τον νουν μου τρϊγει αυτι θ τφχθ
διότι πράγματα πολλά ζξω να κάμω είχον.
Α όταν ζκτιηαν τα τείχθ πϊσ να μθν προςζξω.
Αλλά δεν άκουςα ποτζ κρότον κτιςτϊν ι ιχον.
Ανεπαιςκιτωσ μ’ ζκλειςαν από τον κόςμον ζξω.

«Επί τθσ τυραννίασ του Νάβιοσ ζγινε το πρϊτο ςυνεχζσ τείχοσ, με λίκινα κεμζλια και ανωδομι από ωμζσ
πλίκρεσ, που περιζβαλλε ολόκλθρθ τθν πόλθ ςε περίμετρο εννζα περίπου χιλιομζτρων. Από τα
κεραμίδια που το ςτζγαηαν βρζκθκαν πολλά ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλεωσ, γεγονόσ που μαηί με
ελάχιςτα τμιματα από τθ βάςθ του επιτρζπει να παρακολουκιςουμε τθ γραμμι του»
ΕΩΤΘΣΘ ΦΥΣΙΚΘΣ. (ΜΑΗΑ ΚΑΙ ΒΑΟΣ)
Ζνασ από τουσ ογκόλικουσ που αποτελοφςαν κάποτε δομικά υλικά του ρωμαϊκοφ τείχουσ τθσ πόλθσ μασ,
λζμε ότι «ηυγίηει 500 κιλά» και, ςτθ γλϊςςα τθσ Φυςικισ – επιςτθμονικά ορκά πλζον - εννοοφμε ότι:
Α. θ μάηα του είναι 500 Kg
Β. το βάροσ του είναι 500 N
Γ. ο όγκοσ του είναι 500 Kg.

ΕΩΤΘΣΘ ΧΘΜΕΙΑΣ (ΜΙΓΜΑΤΑ ΕΤΕΟΓΕΝΘ – ΟΜΟΓΕΝΘ)
Αν κοιτάξουμε προςεκτικά τον ίδιο ογκόλικο, κα δοφμε πωσ ξεχωρίηουμε με γυμνό μάτι διάφορα είδθ
πετρωμάτων που τον αποτελοφν.
Ζτςι, μποροφμε να χαρακτθρίςουμε το υλικό του ωσ:
Α. ομογενζσ μίγμα
Β. ετερογενζσ μίγμα
Γ. διάλυμα.

Ροιο από τα υλικά καταςκευισ δεν
ςυναντάται ςτα αρχαία τείχθ ;
 Ρζτρα
 Ξφλο
 Λάςπθ
 Κεραμίδι

ΣΗΜΕΙΟ 5 Σημείο με γενική εικόνα του
λόφου.
Γιατί ςτθν αρχαιότθτα οι ακροπόλεισ χτίηονταν
ςε κορυφζσ λόφων.
 Καλφτερο κλίμα
 Φυςικι οχφρωςθ
 Καλφτερθ κζα
 Φπαρξθ ανζμου για τθ λειτουργία των
ανεμόμυλων
 Κεραμίδι
ΘΕΜΑ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ

Τα Λουλοφδια Ρροςεφχονται για τα Ραιδιά
Αναδφκθκε δάςοσ ηοφερό
απ’ το πνεφμα μασ
κι εκάλυψε τον ορίηοντα.
Μόνο ατραποί τρυπϊνουν
και χάνονται μζςα ςτο φόβο.
Μζλλον δεν φαίνεται.
Τρζχουν, χορεφουν ανφποπτα
για ό,τι γίνεται πάνω τουσ
τα παιδιά, ενϊ γζρνοντασ γφρω
και κάτω απ’ τα πόδια τουσ, (ωσ
ν’ ακοφν τθ βοι και να βλζπουν
το ςφννεφο) ςαν ζνα απζραντο
υπαίκριο εκκλθςίαςμα
τα λουλοφδια προςεφχονται.
Ν.Βρεττάκοσ

Ροιεσ γεωγραφικζσ μορφζσ διακρίνετε από αυτό το ςθμείο;
Α. Δφο βουνά και μια κοιλάδα
Β. Ζνα βουνό και δφο κοιλάδεσ
Γ. Δφο οροπζδια και ζναν ποταμό

ΘΕΜΑ ΧΘΜΕΙΑΣ (ΜΕΤΑΤΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΘΣ ΥΛΘΣ)
Ζνα χειμωνιάτικο πρωί, από το ςθμείο αυτό ακριβϊσ, θ ςφγχρονθ πόλθ τθσ Σπάρτθσ διακρίνεται με
δυςκολία. Μοιάηει να είναι «ςκεπαςμζνθ με ζνα πζπλο από ςφννεφο» . Το φαινόμενο τθσ μετατροπισ
του υγροφ νεροφ ςε αζριο, ονομάηεται
Α. τιξθ

Β. εξαζρωςθ

Γ. εξάχνωςθ

ΣΗΜΕΙΟ 6 Σφγχρονη δεξαμενή

Ροια αρχι τθσ φυςικισ εξαςφαλίηει ότι το νερό
τθσ δεξαμενισ κα φτάςει ςτα κτίρια απζναντι;
Ραλιότερα αρκοφςε μια γεϊτρθςθ ι το άνοιγμα ενόσ
 Ο νόμοσ τθσ βαρφτθτασ
 Θ αρχι των ςυγκοινωνοφντων δοχείων
πθγαδιοφ, για να προμθκευτοφν οι άνκρωποι
 Κάτι άλλο
το νερό που ζπιναν. Φυςικζσ πθγζσ ι υπόγεια νερά ςε καλι  Κεραμίδι
κατάςταςθ προμικευαν πόλεισ και χωριά με πόςιμο νερό. Ζνα ςυνθκιςμζνο επάγγελμα ιταν
αυτό του νερουλά, που γυρνοφςε με ζνα κάρο φορτωμζνο με δοχεία (ςταμνιά) με νερό ςτισ γειτονιζσ.
Σιμερα, το επάγγελμα αυτό επιβιϊνει ςε περιοχζσ, που διακζτουν ακατάλλθλθ ποιότθτα ι μθ επαρκι
ποςότθτα νεροφ: ςε άλλεσ περιοχζσ (π.χ. Κόρινκοσ) γυρνάνε ςτισ γειτονιζσ βυτία που πουλάνε πόςιμο
νερό, ενϊ ςε πολλά νθςιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανιςων ειδικά ςκάφθ-μαοφνεσ μεταφζρουν
πόςιμο νερό για τουσ κατοίκουσ και τουσ τουρίςτεσ.
Θ ςφγχρονθ δεξαμενι τθσ Σπάρτθσ, παρζχει νερό ςε όλθ τθν πόλθ.
ΕΩΤΘΣΘ ΧΘΜΕΙΑΣ (Το νερό ςτθ ηωι μασ)
1. Το νερό είναι:
Α. κεμελιϊδθσ παράγοντασ για τθ δθμιουργία και τθ διατιρθςθ τθσ ηωισ ςτον πλανιτθ μασ
Β. το πιο διαδεδομζνο υγρό ςτθ φφςθ
Γ. το κφριο ςυςτατικό των ηωντανϊν οργανιςμϊν
Δ. το κφριο ςυςτατικό των τροφϊν και πολλϊν άλλων υλικϊν
Ε. όλα τα παραπάνω

2. Κακζνασ μασ χρθςιμοποιεί το νερό ςτθν κακθμερινι του ηωι είτε άμεςα (κακαριότθτα, μαγείρεμα
κ.ά.) είτε ζμμεςα (με τθν κατανάλωςθ τροφϊν και άλλων προϊόντων, για τθν παραγωγι των οποίων
απαιτείται νερό).
Θ χριςθ του νεροφ τθσ δεξαμενισ τθσ Σπάρτθσ, είναι κατά κφριο λόγο
Α. αςτικι, διότι το νερό αυτό καταναλϊνεται ςε ςπίτια (οικιακι χριςθ) ι ςτθν πόλθ (π.χ. πότιςμα κιπων,
πάρκων κτλ.)
Β. Βιομθχανικι, διότι το νερό αυτό χρθςιμοποιείται ωσ ψυκτικό υγρό ςε βιομθχανίεσ και για το πλφςιμο
μθχανθμάτων, βιομθχανικϊν ςκευϊν και πρϊτων υλϊν.

Γ. Γεωργικι, διότι το νερό αυτό χρθςιμοποιείται για άρδευςθ των καλλιεργειϊν, κυρίωσ κατά τουσ
κερινοφσ μινεσ.

