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 Το Υδροκίνητο Συγκρότηµα βρίσκεται στην παραποτάµια περιοχή, του Μεγανίτη, στον Οικισµό 
Εφταπίτας στο σύνορο ακριβώς µεταξύ ∆ήµου Αιγίου και του νεοσύστατου ∆ήµου Συµπολιτείας, στην 
Αιγιάλεια.  Πρόκειται για ένα Βιοµηχανικό Συγκρότηµα που έχει κριθεί ∆ιατηρητέο από το Υπουργείο 
Πολιτισµού ως αξιόλογο δείγµα της πρώτης βιοµηχανικής περιόδου στην Ελλάδα: Φ.Ε.Κ. 1069  –  
29/12/1995. Αποτελείται από ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ – ΜΥΛΟ – ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η κρίση του ως διατηρητέο έγινε το 1995.  Κατά την διάρκεια των ετών 1995 – 97 ολο-
κληρώθηκε η διαδικασία αναπαλαίωσης στο τµήµα του Ελαιοτριβείου και της Μονάδας Παραγωγής Η-
λεκτρικής Ενέργειας, εγκαταστάσεις που αποτελούν το 85% του όλου συγκροτήµατος 

Το Συγκρότηµα αποτυπώνεται στο Χάρτη της Βοστίτσας του Ενετικού Κτηµατολογίου 
(1685 – 1715, Β’ περίοδος Ενετοκρατίας) και στα επεξηγηµατικά στοιχεία αναφέρεται ως:  «Molini 
Buoni Publici». 
 Το Συγκρότηµα µετατράπηκε από ζωοκίνητο σε βιοµηχανικό υδροκινούµενο στις αρχές του 
20ου αιώνα.  Απετέλεσε επί της εποχής του πρωτοποριακό τεχνολογικό δηµιούργηµα αλλά και σηµαντι-
κό κέντρο εµπορικής επικοινωνίας και συναλλαγών των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Αιγιά-
λειας.  Η λειτουργία του σταµάτησε το 1969. 
 Σήµερα λειτουργεί ως επισκέψιµος Μουσειακός χώρος και είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδας και έχουν την δυνατότητα να το επισκέπτονται µαθητικές οµάδες σχο-
λείων που εργάζονται σε θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον, αγωγή υγείας και πολιτισµό. Για όσους 
επιθυµούν να διανυκτερεύσουν, το Μουσείο, διαθέτει ξενώνα παραµονής επισκεπτών. 
 Ο χώρος παρουσιάζει ενδιαφέρον και για τον επισκέπτη µε γενικότερες επιστηµονικές, πολιτι-
στικές και περιβαλλοντικές αναζητήσεις δίνοντάς του τη δυνατότητα να δει τόσο στον εσωτερικό όσο 
και τον εξωτερικό του χώρο, τον καλοδιατηρηµένο και σε αρτιότητα ευρισκόµενο µηχανολογικό εξοπλι-
σµό (φτερωτές, γρανάζια, πιεστήρια, µυλόπετρες, …) και να πάρει πληροφορίες σχετικά µε: 

 το ιστορικό πλαίσιο (Ενετικό Κτηµατολόγιο, …) 
 την περίοδο πρώτης βιοµηχανικής τεχνολογίας στην Ελλάδα 
 τις ήπιες µορφές εκµετάλλευσης φυσικών πόρων 
 την ενέργεια – υδροκίνηση 
 την τριάδα του βασικού σιτηρέσιου: νερό – ψωµί – λάδι και τον υλικό πολιτισµό που απορρέει απ’ αυτήν 

(παράδοση, ήθη - έθιµα) 
 τις ανθρώπινες δραστηριότητες και περιβάλλον 
 την ανθρώπινη επινοητικότητα 
 την τοπική ιστορία και περιβάλλον 
 την επαναλειτουργία παλαιών βιοµηχανικών χώρων µε καινούριο προσανατολισµό χρήσης 
 την χρήση - χρησιµότητα του νερού (ποταµών, χειµάρρων, …) 
 τους χώρους υλικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και παράδοσης 
 την επιχειρηµατική δράση στις αρχές του αιώνα του 20ου αιώνα, κατά το µεταβατικό στάδιο από την προ-

βιοµηχανία στις πρώτες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 
 την επιχειρηµατική διορατικότητα στο παρελθόν σε συνδυασµό µε τις δεδοµένες συνθήκες περιβάλλοντος 

(αγροτική παραγωγή, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, δυσκολίες και ευκολίες). 
 
 
 
 



44  επιλογές  γ ια  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

µέσα  σ τη  φύση  
 

ΣΤΟ  ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  Υ∆ΡΟΚΙΝΗΣΗΣ  ΕΦΤΑΠΙΤΑΣ 
 

 
 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ:   Φθινόπωρο 2005  –  Χειµώνας–Άνοιξη 2006 

 
Α.     Εκπαιδευτικά Προγράµµατα και Αναλυτική Ξενάγηση.   

(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ,  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ,  ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ) 
Εισιτήριο: 4€ ανά µαθητή   [διάρκεια: 1½ ώρα,  µε δυνατότητα αύξησης - 
µείωσης των ωρών επίσκεψης αναλόγως του αριθµού των µαθητών που συµµετέχουν στο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα και του χρόνου που διαθέτει το κάθε σχολείο]. 
 

Β. Περιήγηση - Συνοπτική Ξενάγηση στους χώρους του 
Μουσείου. Εισιτήριο: 1.50€ ανά µαθητή  [διάρκεια: 15 λεπτά] 
-  Ελεύθερος Χρόνος. 
 

Γ.     Ηµερήσια Εκδροµή / Περίπατος. 
     ∆ΕΝ  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ. 

 
∆.     Συνδυασµός των παραπάνω επιλογών. 

 
Όλα τα σχολεία που θα επισκεφθούν το ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Υ∆ΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΦΤΑΠΙΤΑΣ  
κατά την εκπαιδευτική χρονιά θα συµµετέχουν σε ειδική εκδήλωση – συνάντηση – κλήρωση  κα-



τά την οποία θα κληρωθούν δώρα (ψηφιακής τεχνολογίας, περιφερειακά, αναλώσιµα, κ.α.) και 
θα έχουµε την ευκαιρία ν’ ανταλλάξουµε απόψεις για το πρόγραµµα και τις δραστηριότητες του 
Μουσείου αλλά και να δούµε µαζί νέες εκπαιδευτικές προοπτικές.  



 
Α. Εκπαιδευτικά Προγράµµατα και Αναλυτική Ξενάγηση στο Μουσείο. 

□ Άφιξη στο σηµείο Εκκίνησης. 
□ Περιπατητική διαδροµή 250µ. 

 Γεωγραφικός προσανατολισµός 
 Αναγνώριση τοπίου  (ανθρωπογενές – φυσικό,  χλωρίδα – πανίδα) 
 Παρεµβάσεις:  (θετικές – αρνητικές) 
 Όραση και οπτική αντίληψη στο φυσικό περιβάλλον 
 Τεχνικές αντιληπτικής βελτίωσης 

□ Άφιξη στο Μουσείο. 
□ Γευσιγνωσία. 
□ Αφήγηση. 
□ Συµµετοχική Ξενάγηση στον Εσωτερικό, Εξωτερικό Χώρο – Εγκαταστάσεις. 
□ Οµαδικές Εργασίες, περιεχοµένου ανάλογου µε το επιλεγµένο θέµα ενασχόλησης 
του Σχολείου – Βαλιτσάκια Εργασιών σχετικά µε τα προγράµµατα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών, στα θεµατικά πεδία: 
 ∆ιατροφή και Περιβάλλον. 
 Ελιά – Λάδι. 
 Νερό – Ενέργεια. 
 Τοπική Ιστορία Λαογραφίας – Παραδόσεων. 
 Υλική Πολιτιστική Παράδοση. 
 Επιχειρηµατικότητα στο Παρελθόν – Συγκρίσεις µε το Παρόν. 
 Βιώσιµη Ανάπτυξη & Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

□ Παρουσίαση Εργασιών. 
□ Ελεύθερος Χρόνος – Χαλάρωση στο κυλικείο και το αγρόκτηµα έκτασης 70 
στρεµµάτων που περιβάλλει το Μουσείο και περιλαµβάνει ένα πλούσιο φυσικό τοπίο 
αποτελούµενο από καλλιεργήσιµα και αυτοφυή δέντρα και φυτά: ελιές, λεµονιές, πορ-
τοκαλιές, πλατάνια, ιτιές, λεύκες, … 

□ Παραλαβή Συνοδευτικού Φακέλου για περαιτέρω επεξεργασία, των πληροφοριών 
που αντλήθηκαν από το χώρο, στο Σχολείο. 

□ Αναχώρηση. 
 
 
Β. Περιήγηση - Συνοπτική Ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου. 

Ελεύθερος Χρόνος Παραµονής. 
□ Άφιξη στο σηµείο Εκκίνησης. 
□ Πορεία 200µ. 
□ Παρατήρηση Χλωρίδας – Πανίδας. 
□ Άφιξη στο Μουσείο. 
□ Χωρισµός σε οµάδες. 
□ Ξενάγηση – Γνωριµία µε το Μουσείο (ιστορικό – λειτουργικό πλαίσιο). 
□ Ελεύθερος Χρόνος. 
□ Χρήση γηπέδων. 
□ Κυλικείο. 



□ Αναχώρηση. 
 
 
 
Γ. ∆ωρεάν Ηµερήσια Εκδροµή / Περίπατος. 

□ Παραµονή στο χώρο. 
□ Χρήση Γηπέδων. 
□ Χρήση Περιβάλλοντα Χώρου. 
□ Κυλικείο. 
□ Επιτραπέζια και Οµαδικά Παιχνίδια. 
□ Παρατήρηση Χλωρίδας – Πανίδας στο Παρατηρητήριο µε ανάλογο Εξοπλισµό. 
□ Περιπατητικές ∆ιαδροµές. 

 
 
∆. Συνδυασµός των παραπάνω επιλογών. 
  

 
Για οποιαδήποτε επιλογή επίσκεψης 
είναι απαραίτητη η προσυνεννόηση. 
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