
                                                          ΑΦΕΡΟΝΣΑ 

Ο  ΟΔΗΓΟ  ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ… 
                                                            ΣΗΝ  ΗΠΕΙΡΟ . 



ΒΑΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ: 

 

ΠΗΓΕ Όροσ Σόμαροσ, Όροσ 
ουλύου, Όροσ Παραμυθιϊσ, 
Φωριό  Βουβοπόταμοσ 

ΕΚΒΟΛΕ Ιόνιο Πϋλαγοσ, Αμμουδιϊ 
Πρϋβεζασ 

ΜΗΚΟ 52 km 

ΔΕΛΣΑ Έλη:πλϊντζασ, 
Βαλανιδορρϊχησ 



Ο βαςικόσ ποταμόσ Αχϋρων 
ςχηματύζεται αρχικϊ από 

δύο  χειμϊρρουσ, με λιγοςτό 
νερό το καλοκαύρι αλλϊ 

ϊφθονο το χειμώνα. Ο ϋνασ 
παραπόταμοσ ξεκινϊ από 

τα Όρη ουλύου, ενώ ο ϊλλοσ 
χεύμαρροσ από τη βϊςη του 

όρουσ Σόμαροσ . Οι δύο 
παραπόταμοι ενώνονται ςτο 

χωριό Πολυςτϊφυλο και 
δημιουργούν τον κύριο κορμό 

του Αχϋροντα. Σο μόκοσ των 
δύο παραποτϊμων 

υπολογύζεται ςτα 7-10 
χλμ. τη ςυνϋχεια ο ποταμόσ 
ρϋει μϋςα ςε μια κοιλϊδα με 
την ονομαςύα «Λϊκκα ούλι 

ςτα  ςύνορα των νομών 
Πρεβϋζησ και Ιωαννύνων. 

 



ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΟΝΟΜΑΣΟ: 

    Η προϋλευςη του ονόματοσ “ Αχϋρων “ ϋχει δύο εκδοχϋσ, οι οπούεσ όμωσ καταλόγουν 
ςε ϋνα κοινό αποτϋλεςμα. 

     ύμφωνα με την πρώτη εκδοχό, το όνομα ϋχει την ςημαςύα ενόσ ποταμού, ο οπούοσ 
χαρακτηρύζεται από αναςτεναγμούσ, καθώσ προϋρχεται από την λϋξη ἄχος. 

    Από την ϊλλη πλευρϊ, η ετυμολογύα τησ, ανϊγεται ςτην ρύζα ἂχ που ςημαύνει 
ηχώ, δηλαδό θόρυβοσ.    

     υνεπώσ, πρόκειται για ϋνα “ταλαιπωρημϋνο” ποτϊμι, η ροό του οπούου εύναι 
ιδιαύτερα θορυβώδησ. 



ΘΕΗ ΠΟΣΑΜΟΤ ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΦΗ:  

την  Αρχαιότητα, ο Αχϋρων κατεύχε εξϋχουςα θϋςη όςον αφορϊ το 
ταξύδι τησ ψυχόσ ,μετϊ το θϊνατο ενόσ ατόμου. Μϋςα από την 
διαδρομό του, η ψυχό  παραδιδόταν από τον Ερμό ςτον Φϊροντα, ο 
οπούοσ εύχε καθόκον να οδηγόςει την ψυχό του θανόντα ωσ την πύλη 
του Άδη. Ο Φϊροντασ ϋπαιρνε ωσ αντϊλλαγμα για το ϋργο του ϋναν 
οβολό για κϊθε ψυχό που μετϋφερε. Η μοναδικό φορϊ που ο 
Αχϋροντασ δεν ειςϋπραξε το χρηματικό ποςό όταν κατϊ το 
περιςτατικό με την ψυχό του Μενύππου.  



ΣΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΣΑ ΝΕΡΑ ΣΟΤ “ ΚΑΜΑΡΙΩΣΙΚΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ “ 

ύμφωνα με μύα λαώκό 
παρϊδοςη, ο Αχϋρων όταν 
τόποσ κατοικύασ ενόσ τϋρατοσ, 
το οπούο ϋκανε πικρό το νερό. 

Κατϊ την μυθολογύα, τα νερϊ 
του ποταμού όταν πικρϊ, λόγω 
του θυμού του Δύα, 
προερχόμενοσ από την ςυνόθεια 
των Σιτϊνων να ξεδιψούν με 
αυτϊ κατϊ την διϊρκεια τησ 
Σιτανομαχύασ. 



                         ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ ΛΙΜΝΗ:Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΑΔΗ 

Η  Αχερουςύα λύμνη δεν υπϊρχει πλϋον, μετϊ από την αποςτρϊγγιςη τησ, με 
πρωτοβουλύα τησ Βρετανικόσ Εταιρεύασ Boots Ltd την δεκαετύα του 1960. Η Αχερουςύα 

εύναι κατϊ τη μυθολογύα η «χώρα του Άδη». Εκτεύνεται από το χωριό Φόικα μϋχρι τη 
θϊλαςςα και από τη Φόικα μϋχρι την Παραμυθιϊ . Διαςχύζεται από τον Αχϋροντα 

ποταμό και τουσ παραποτϊμουσ του Πυριφλεγϋθοντα και Κωκυτό. Ο Άδησ εύναι ο θεόσ 
και αρχηγόσ του «κϊτω κόςμου» που εξουςύαζε τουσ νεκρούσ. Εδώ ςτη λύμνη 

Αχερουςύα, ςτον Αχϋροντα ποταμό πύςτευαν ότι υπϊρχει μια από τισ ειςόδουσ για τον 
Άδη (Πύλεσ του Άδη). το βϊραθρο τησ τύγασ ςτεκόταν ο φύλακασ Κϋρβεροσ που όταν 
τρικϋφαλοσ ςκύλοσ με ουρϊ λιονταριού που κατϋληγε ςε φύδι και τα μαλλιϊ του και το 
ςώμα του όταν γεμϊτα φύδια . Οι ψυχϋσ παρουςιϊζονταν ςτο δικαςτόριο του Άδη που 

ϋκρινε τισ πρϊξεισ του νεκρού ςτη ζωό.  



         ΠΗΓΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
www.el.wikipedia.org 
 

www.acheronsprings.gr 
 

www.thesprotia3d.gr 
 

http://www.el.wikipedia.org/
http://www.acheronsprings.gr/
http://www.thesprotia3d.gr/


ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΩΓΡΑΥΙΑ 
Β ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΘΕΜΑ:ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΝΑΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΣΑΜΟ 

ΖΑΥΕΙΡΙΔΟΤ ΜΑΣΙΝΑ 


