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ΤΟ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟΤΟ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ
Το αγριογούρουνο είναι θηλαστικό. Το λέμε αλλιώς αγριόχοιρο και
κάπρο. Ζει στην Ευρώπη, Ασία και Βόρεια Αφρική. Στην Ελλάδα τον
συναντάμε στη Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία και Ήπειρο.
Το τρίχωμά του αποτελείται από τρίχες σκληρές, μακριές και αραιές
και από κάτω από αυτές έχει τρίχες κοντές, πυκνές και μαλακές. Το
τρίχωμά του το αλλάζει το Μάιο και τον Οκτώβρη. Έτσι αλλάζει και
το χρώμα που το καλοκαίρι γίνεται γκρίζο σκούρο και το χειμώνα γκρι-
ζόμαυρο. 
Το αρσενικό έχει βάρος 170 κιλά και ύψος 1 μέτρο. Το μήκος φτάνει

180 εκ. κι έχει μεγάλο κεφάκι, ρύγχος και χαυλιόδοντες. Τα πλευρά του
είναι λεπτά για να μπορεί να περνά ανάμεσα από τους θάμνους. 
Ζει σε δάση, χωρίς να το ενδιαφέρει το υψόμετρο. Ψάχνει ησυχία. Κι-
νείται όλη τη μέρα, αλλά αν είναι περίοδος κυνηγιού κινείται το βράδυ.
Είναι παμφάγο. Τρώει καρπούς, ρίζες, χόρτα, σαλιγκάρια, σκουλήκια,
έντομα, ερπετά, μικρά λαγουδάκια και ψοφίμια. 
Ζει σε αγέλες 10 έως 20 ατόμων που αποτελούνται από τα θηλυκά και τα
μικρά τους. Υπάρχει πάντα ένα κυρίαρχο ζώο υπεύθυνο για την τροφή του
κοπαδιού και την εύρεση τόπου διαμονής. Τα αρσενικά σχεδόν πάντα ζουν
μόνα τους. 
Το θηλυκό μετά από 4 περίπου μήνες γεννά 4 έως 10 μικρά που τα υπερα-
σπίζεται με τη ζωή του. Τα θηλάζει για τρεις μήνες. Ζει 15-20 χρόνια.
Ο κυριότερος εχθρός του είναι ο λύκος και για τα μικρά του ο αγριόγατος.
Ο άνθρωπός το κυνηγά για το νόστιμο κρέας του και για τις καταστροφές που προκαλεί σε καλ-
λιέργειες. σελ. 4
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ΤΟ ΠΑΓΟΝΙΤΟ ΠΑΓΟΝΙ
Το παγόνι είναι από τα ομορφότερα πτηνά που ζουν
σήμερα. Στην Ελλάδα δεν υπήρχαν παγόνια, μας τα
έφερε ο Μέγας Αλέξανδρος από την Ινδία. Το επι-
στημονικό του όνομα είναι Ταώς ο λοφιοφόρος.
Το αρσενικό έχει μήκος 1,25 μ. ενώ το θηλυκό ένα
μέτρο περίπου. Το αρσενικό είναι πολύ πιο όμορφο
από το θηλυκό που είναι άχαρο. Έχει γαλάζιο και
πράσινο χρωματισμό στην κοιλιά , το στήθος και
το κεφάλι. Η ουρά του έχει πορτοκαλί, μαύρα,
μπλε και πράσινα οφθαλμοειδή στίγματα.   Το
θηλυκό έχει καστανόγκριζο φτέρωμα. Όταν το
αρσενικό θέλει να φλερτάρει με το θηλυκό ανοί-
γει την ουρά του σε σχήμα βεντάλιας. 
Το θηλυκό γεννάει 4-10 αβγά που τα κλωσά
για ένα μήνα περίπου. 
Είναι παμφάγο. Τρώει μικρά ερπετά, έντομα,
απόρους, βλαστούς. Το κρέας του είναι άνο-
στο, τα αβγά του δεν τρώγονται, αλλά εμείς
το χρησιμοποιούμε για καλλωπιστικούς λό-
γους. Δηλαδή το βάζουμε στους κήπους μας ή
στα πάρκα.
Έχει μια απαίσια φωνή που ξεκουφαίνει και δεν πετάει καλά. Τα πόδια του είναι αρκετά δυνατά.

σελ. 6



ΤΟ ΠΑΓΟΝΙ ... - ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β΄2 ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008

σελ. 7



ΖΩΑ ΚΑΙ - ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β΄2 ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008

Η ΝΥΧΤΕΡΙΔΑΗ ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ
Η νυχτερίδα είναι το μοναδικό θηλαστικό που

πετά. Μοιάζει με ποντίκι που έχει φτερά. Παλιά
είπαν ότι ήταν ποντίκι που μια μέρα πήγε στην εκ-
κλησία και βρήκε στο πάτωμα ένα αντίδωρο. Το
πήρε και το φύλαξε. Γι’ αυτό ο θεός της έδωσε φτερά
για να πετά ψηλά στον ουρανό. Από τότε πετά,
αλλά μόνο τη νύχτα. Τότε ξυπνά και ψάχνει για
τροφή, τρώει έντομα, φρούτα και άλλα πολλά. Τη
μέρα κοιμάται, αλλά μοιάζει σαν να πέφτει σε χει-
μερία νάρκη. Δηλαδή η θερμοκρασία του σώματός της
χαμηλώνει και η αναπνοή γίνεται πιο αργή. 
Έχει στο σώμα της μια μεμβράνη που ενώνει μεταξύ
τους τα άκρα. Η μεμβράνη αυτή αφήνει ελεύθερα τα
δάχτυλα και την ουρά που τη βοηθά να πετά. Δυσκο-
λεύεται να περπατήσει γιατί τα πόδια της είναι μικρά.
Φωλιάζει μέσα σε σπήλαια σε κοιλώματα βράχων,

δέντρων, σε αρχαιολογικούς χώρους και κρέμεται ανά-
ποδα σαν σταφύλι. Κάνει ομάδες των 50-500 ατόμων.
Μπορεί να προσανατολίζεται στο σκοτάδι και να απο-
φεύγει όλα τα εμπόδια. Όταν έρθει η ώρα να γεννήσει
πρέπει απαραίτητα αυτό να γίνει πριν πέσει σε χειμερία νάρκη. Αν δεν προλάβει τότε η γέννα ανα-
βάλλεται και πραγματοποιείται όταν ξυπνήσει. 
Η νυχτερίδα είναι ωφέλιμη γιατί τρώει όλα τα βλαβερά έντομα. Μπορεί να φάει 3.500 έντομα
σε 24 ώρες. Η κοπριά της είναι άριστο λίπασμα. σελ. 8



Εχθροί της είναι η γάτα, η κουκουβάγια, η νυφίτσα και φυσικά ο άνθρωπος. Δεν
την κυνηγά, αλλά με τους ψεκασμούς σκοτώνει την τροφή της  και με την τουριστική αξιοποίηση
των σπηλαίων και το κάπνισμα αλλοιώνει τους χώρους που ζει.
Όταν ο άνθρωπος ακούει τη λέξη νυχτερίδα τρομάζει, γιατί τη θεωρεί συνεργάτη του διαβόλου.
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ΤΟ ΑΛΟΓΟΤΟ ΑΛΟΓΟ
Το άλογο είναι τετράποδο θηλαστικό και χορτοφάγο

ζώο. Χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα για μετακί-
νηση, αλλά και σε αγώνες. Οι αρχαίοι Έλληνες το αγα-
πούσαν πολύ και όταν κάποιο άλογο νικούσε σε ιππικούς
αγώνες το έφτιαχναν άγαλμα. 
Είναι όμορφο με μακρύ λαιμό και μεγάλη χαίτη. Τα
μάτια του είναι μεγάλα, τα αφτιά του είναι μικρά
μυτερά και τεντωμένα. Η ουρά του μακριά και φου-
ντωτή. Τα ύψος του φτάνει τα 90 εκατοστά στα μι-
κρόσωμα και τα 185 εκατοστά στα ψηλόσωμα άλογα.
Τα πόδια είναι μεγάλα και καταλήγουν σε ένα μόνο
δάχτυλο. Το χρώμα των αλόγων ποικίλει. Έχει
άσπρα, μαύρα, καφέ, κόκκινα άλογα…
Η φοράδα γεννάει κάθε φορά ένα πουλαράκι και
σπάνια δύο και το θηλάζει. Η εγκυμοσύνη διαρκεί 11
μήνες. Ζει πολλά χρόνια και αρκετές φορές ξεπερνά
τα 25. Καθώς μεγαλώνει μακραίνουν τα δόντια
του. Αν θες να μάθεις πόσο χρονών είναι ένα
άλογο το βλέπεις από τις μαυρίλες στα δόντια.
Είναι έξυπνο, ζωηρό και μαθαίνει εύκολα. Έτσι οι άν-
θρωποι το χρησιμοποιούν στα τσίρκα. Τρώει σανό, καλαμπόκι και λιχουδιές: μήλο, καρότο ζάχαρη.

σελ.10
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Ξεχωρίζουν τα αράβικα άλογα, τα άλογα ιππα-
σίας του Ανοβέρου, στη Γερμανία και τα αγγλικά καθαρόαιμα άλογα ιπποδρομιών.

σελ.11
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Ο ΑΕΤΟΣΟ ΑΕΤΟΣ
Ο αετός είναι αρπαχτικό πτηνό. Οι αετοί είναι μεγάλα και δυνατά πουλιά που
το άνοιγμα των φτερών τους φτάνει τα 2,5μ. περίπου και ζυγίζει ως 6 κιλά. Όλα
τα είδη φημίζονται για την καλή όραση. Ο αετός έχει διαφορετικό μάτι από όλα
τα πουλιά. Μπορεί να δει με το μεγαλύτερο μέρος του ματιού μια μεγάλη έκταση
όπως οι άνθρωποι, αλλά με ένα μικρότερο μέρος βλέπει ένα κομμάτι γης που οι
άνθρωποι για να το δουν πρέπει να έχουν κιάλια. 
Άλλο χαρακτηριστικό του είναι το γαμψό ράμφος του. Μ’ αυτό μπορεί να ξε-
σχίζει τις σάρκες των ζώων που πιάνει. Επίσης έχει δυνατά πόδια για να κρα-
τάει τη λεία του και να μην του φύγει. Τον βοηθάνε και τα γερά του νύχια που
είναι δυνατά και κοφτερά. Έχει τέσσερα δάχτυλα, τα τρία μπροστά και το ένα
πίσω. Με τα πόδια του όμως δεν μπορεί να πιαστεί σε κλαδιά όπως τα άλλα
πουλιά. Αυτός πατάει στα πόδια πάνω σε βράχους ή πέτρες. 
Μπορεί να πετάει ώρες χωρίς να κουράζεται και όταν το κάνει είναι τόσο με-
γαλοπρεπής που τον ονόμασαν «βασιλιά των πουλιών».
Συνήθως τρώει ζωντανά ζώα, σαύρες, ποντικούς, λαγούς, χελώνες, αρνιά,
κατσίκια, αλεπούδες… Αν η λεία του είναι μεγάλη τότε την κομματιάζει
και την πάει στη φωλιά του. Κάποιες φορές όταν πιάνει κότες τις μαδάει
πρώτα. Τις χελώνες τις πετάει από μεγάλο ύψος σε βράχια για να σπάσει το
καβούκι τους. Μπορεί να επιτεθεί σε άνθρωπο εάν αισθανθεί ότι κινδυνεύει
αυτός ή τα μικρά του. 
Οι αετοί ζουν σε ζευγάρια και χτίζουν τις φωλιές τους σε βουνά απρόσιτα μέχρι τα 5000μ. Το
θηλυκό γεννάει την άνοιξη 1-3 αβγά και τα κλωσάει 40-55μέρες. Όταν τα μικρά βγουν είναι
χωρίς φτερά και οι γονείς τα φροντίζουν.  

σελ.12
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Όμως ένα μόνο θα επιζήσει γιατί ή
θα σκοτώσει τα
άλλα ή θα φάει
όλο το φαΐ, αφού
θα είναι το δυ-
νατότερο. 
Τον συναντάμε

σε Ευρώπη, Ασία,
Αφρική, Αμερική.
Στην Ελλάδα μας
ζει στον Όλυμπο,
στον Παρνασσό, την
Οίτη, τον Τυμφρη-
στό. 
Σήμερα όπως πολλά
είδη ζώων έτσι και ο
αετός κινδυνεύει να
χαθεί γιατί όλο και
λιγότερες εκτάσεις μέ-
νουν ελεύθερες. Πολλά
κράτη απαγορεύουν
αυστηρά το κυνήγι του
αετού...

σελ. 13
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Η ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑΗ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑ
Η καφέ αρκούδα ζούσε σε όλη την Ευρώπη. Η καταστροφή των βιοτόπων της με πυρκαγιές, με κό-
ψιμο δέντρων, άνοιγμα δρόμων και το κυνήγι, την εξαφάνισαν. Έτσι στη Γαλλία έχει μόνο 10 αρ-
κούδες, στην Ισπανία και Ιταλία από 50. Εμείς εδώ έχουμε 150 αρκούδες που ζουν στην οροσειρά
της Πίνδου και της Ροδόπης.
Ο μοναδικός εχθρός της είναι ο άνθρωπος, γι’ αυτό και με νόμο έχει απαγορευτεί το κυνήγι.
Είναι το μεγαλύτερο θηλαστικό της Ευρώπης με μεγάλη μυϊκή δύναμη ιδιαίτερα στο λαιμό και τα
άκρα. Έχει τριγωνικό κεφάλι, κυκλικά μικρά αφτιά και μικρά μάτια. Διαθέτει 40-42 δόντια. Η
ουρά της είναι κοντή και κρύβεται στη γούνα της. Τα πόδια της καταλήγουν σε 5 δάχτυλα. Έχει
άριστη ακοή και όσφρηση, αλλά λιγότερο καλή όραση.

Το μήκος κυμαίνεται μεταξύ
170 και 220 εκατοστόμετρα. Το
θηλυκό ζυγίζει 60-120 κιλά,
ενώ το αρσενικό 110-250 κιλά.
Το φθινόπωρο αποθηκεύει το
μεγαλύτερο λίπος, γιατί το έχει
ανάγκη κατά το χειμέριο ύπνο.
Την άνοιξη έχει το λιγότερο
λίπος αφού το έχει καταναλώ-
σει. Το χειμώνα τον περνά σε
κάποια σκοτεινή σπηλιά ή σε
ένα μεγάλο δέντρο (κουφάλα) κι
εκεί την παίρνει ο ύπνος ο οποίος

δεν είναι και τόσο βαθύς ώστε να μην
αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω της. σελ.14
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Ζει 20-25 χρόνια, αλλά δεν είναι επιθετικό ζώο. Σηκώνεται στα πισινά του πόδια για να μπορέ-
σει να δει καλύτερα.
Χαρακτηριστικά της στοιχεία είναι η

ταχύτητα, η ευκινησία, η ικανότητα να
ψαρεύει, να σκαρφαλώνει, να χρησι-
μοποιεί τα μπροστινά της πόδια σα
χέρια.
Είναι ένα μο-

ναχικό ζώο που
κινείται ξημε-
ρώματα, το
σούρουπο και
το βράδυ. Δη-
λαδή τις ώρες
που δε συμπί-
πτουν με τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Το θηλυκό και το αρσενικό ζευγαρώνουν το καλοκαίρι και το θηλυκό γεννάει στα μέσα του χει-
μώνα, όταν βρίσκεται σε χειμερία νάρκη. Γεννάει 1-2 μικρά κάθε δύο με τρία χρόνια. Τα νεογέν-
νητα ζυγίζουν 250-400γραμμάρια και μεγαλώνουν πολύ γρήγορα.
Η αρκούδα είναι ζώο παμφάγο. Τρώει πιο πολλά φυτά, βατόμουρα, κορόμηλα, αχλάδια, κερά-
σια, μήλα, αγριοφράουλες, βελανίδια, ρίζες, χόρτα. Τρώει μικρά και μεγάλα θηλαστικά, έντομα,
βατράχια, σαλιγκάρια ψάρια και χελώνες. Όταν φάει καλά θάβει τα υπολείμματα από το θήραμα
κι επιστρέφει μετά από πολλές μέρες για να το αποτελειώσει.

. 
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ΤΑ ΦΙΔΙΑΤΑ ΦΙΔΙΑ
Τα φίδια είναι ερπετά, όπως οι σαύ-
ρες, οι χελώνες, οι κροκόδειλοι. Το σώμα
τους καλύπτεται από φολίδες(λέπια).
Για να αναπνέουν έχουν πνευμόνια,
αλλά δεν έχουν ακουστικούς πόρους, δη-
λαδή δεν ακούνε. Τα μάτια τους δεν
έχουν κινητό βλέφαρο και για να προστα-
τεύονται έχουν μια σταθερή, διάφανη
μεμβράνη. Το δέρμα τους το αλλάζουν
καθώς μεγαλώνουν «έκδυση». Το χρώμα
παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία με διάφορα
σχέδια που ταιριάζουν με το περιβάλλον στο
οποίο ζουν για να κρύβονται από τους κυ-
νηγούς. Το μήκος ποικίλει από 10εκ. έως
10μ. και η διάμετρος από 2χιλιοστά έως 30εκ. 
Έχουν ευκίνητο κρανίο και το στόμα τους μπορεί να ανοίγει με μεγάλη ευκολία και να καταπί-
νουν ζώα πολύ πιο μεγάλα από τα ίδια. Έχουν δόντια πάνω και κάτω και πολλά φίδια διαθέτουν
δηλητηριώδη δόντια για να σκοτώνουν το θήραμά τους. Τα μη δηλητηριώδη σκοτώνουν τη λεία τους
σφίγγοντάς την με δύναμη. 
Παρεξηγημένα, όσο κανένα άλλο ζώο, τα φίδια προκαλούν έντονο φόβο σε όλους. Όμως η αλή-
θεια είναι ότι είναι ακίνδυνα και φοβούνται τον άνθρωπο. Μόνο όταν νιώσουν ότι κινδυνεύουν θα
επιτεθούν ή αν κάποιος κατά λάθος τα πατήσει.
.
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Στην Ελλάδα υπάρχουν 21 είδη φιδιών κι έτσι είναι η
πλουσιότερη Ευρωπαϊκή χώρα. Το φίδι που στη χώρα
μας είναι επικίνδυνο είναι η οχιά.
Τα είδη φιδιών σε όλο τον κόσμο είναι 2.300. Τρώνε
ζωντανά ζώα κυρίως τρωκτικά, άλλα φίδια, βατρά-
χους, έντομα και κάποια είδη τρώνε αβγά πουλιών. 
Γεννούν αβγά που κυμαίνονται από 2 έως 100. 
Πολλά είδη φιδιών ζουν στο έδαφος ή στα δέντρα,
μερικά είναι υπόγεια και άλλα ζουν στα γλυκά ή αλ-
μυρά νερά. 
Σε πολλές περιοχές οι απλοί άνθρωποι τα προστα-
τεύουν γιατί γνωρίζουν πόσο χρήσιμα ζώα είναι

αφού τρώνε τα τρω-
κτικά.

. 
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Ο ΛΥΚΟΣΟ ΛΥΚΟΣ

Ο λύκος είναι σαρκοφάγο θηλαστικό και μοιάζει πολύ με
μεγάλο άγριο σκύλο. Ζει κυρίως στην Ασία, Ιαπωνία, Αμερική και Αυστραλία. Μπορεί να φτάσει
το μήκος του το 1 ως 1,50 μέτρο και το βάρος του τα 65 κιλά. Ζει μέχρι 16 χρόνια. 
Έχει ψηλά πόδια, φαρδύ πέλμα για να περπατάει άνετα στα χιόνια. Τρέχει 40-50 χιλιόμετρα
την ώρα. Το κρανίο του είναι μεγάλο σε σχέση με το σώμα του. Έχει 42 δόντια και απίστευτη δύ-
ναμη στο δάγκωμα. 
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Ζει σε αγέλες των 8-10 ατόμων στην Ελλάδα ενώ αλλού φτάνουν ως
τα 30 άτομα. Κάθε αγέλη κινείται σε καθορισμένη περιοχή. Το αρ-
σενικό με ούρηση βάζει τα όρια της περιοχής. Τρώει ελάφια, αγριο-
γούρουνα, αλεπούδες, ερπετά, ζαρκάδια, λαγούς, ποντίκια. Κάθε
ζευγάρι μένει μαζί για όλη του τη ζωή. Το ζευγάρωμα γίνεται την
άνοιξη. Η λύκαινα μετά από 2 μήνες γεννάει 3-7 μικρά κι έπειτα
από 2 μήνες τα μικρά αρχίζουν να τρώνε κρέας. Μένουν με τους γο-
νείς τους για ένα χρόνο περίπου. 
Οι λύκοι κάποτε ήταν άφθονοι. Σήμερα είναι είδος υπό προστα-
σία. Αυτό γιατί οι άνθρωποι με τις δραστηριότητές τους τον εξα-
φάνισαν σιγά-σιγά. Κατέστρεψαν δάση, άνοιξαν δρόμους,
έκοψαν δέντρα, αλλά και με την έλλειψη φυσικής λείας ανά-
γκασαν τον λύκο να κατεβαίνει σε κατοικημένες περιοχές. Έτσι
τον κυνήγησαν πολύ. 

Ο λύκος έγινε
γνωστός στην
αρχαία Ελ-

λάδα από το
Μαντείο των Δελφών όπου υπήρχε ένας
μπρούντζινος λύκος. Ακόμη στους μύθους του Αι-
σώπου ήταν από τους βασικότερους ήρωες.
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Ο ΚΑΣΤΟΡΑΣΟ ΚΑΣΤΟΡΑΣ
Ζώο θηλαστικό και τρωκτικό.

Ζει στην Ευρώπη, στην Κε-
ντρική Ασία και στη Βό-
ρεια Αμερική σε λίμνες
και ποτάμια. 
Είναι κοντόχοντρος με
στρογγυλωπό κεφάλι
και κοντό λαιμό. Το
βάρος του ξεπερνάει
τα 27 κιλά.   Φτάνει
περίπου τα 125 εκα-
τοστόμετρα ενώ η
ουρά του τα 30 εκα-
τοστά του μήκους του. Αυτή
είναι πλατειά, σκεπασμένη με λέπια και τη χρησιμοποιεί σαν πηδάλιο, όταν κολυμπά. Έχει 20 συ-
νολικά δόντια με αρκετά μεγάλους και κοφτερούς κοπτήρες. Τα αφτιά του και τα ρουθούνια του
κλείνουν όταν το ζώο βυθίζεται στο νερό. Είναι άριστος κολυμβητής γιατί τα δάχτυλα των πισι-
νών ποδιών του είναι ενωμένα με μια μεμβράνη όπως του βατράχου. Τα μπροστινά του άκρα τα
χρησιμοποιεί σαν χέρια. Κάτω από το μέρος της κοιλιάς του έχει δυο αδένες που εκκρίνουν μια λι-
παρή ουσία, το καστόριο, που χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική. Ακόμα τον κυνηγούν πολύ για
το πολύτιμο σκουρόχρωμο δέρμα του με το οποίο κατασκευάζονται γουναρικά. 
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Παλιότερα υπήρχαν πολλοί κάστορες στην Καστοριά από τους οποίους πήρε το όνομά της η πόλη.
Στην Ευρώπη είναι από τα προστατευμένα είδη. 

Όταν κάνει πολύ κρύο, από τη βάση της ουράς του βγαίνει ένα υγρό σαν λάδι,
το οποίο διαχέεται σε όλη τη γούνα του κι έτσι δεν παγώνει. Ζει 20-50 χρό-
νια. Το θηλυκό γεννά τη άνοιξη μετά από 100 μέρες 2-8 μικρά που τα θη-
λάζει. Τρώει συνήθως φλούδες δέντρων, υδρόβια φυτά, τρυφερά φύλλα και
καρπούς. Κάθε ζευγάρι καστόρων έχει ξεχωριστή υπόγεια θολωτή φωλιά που
το εσωτερικό έχει ύψος 180εκ. Το χτίσιμό της αναλαμβάνουν τα θηλυκά ενώ
τα αρσενικά κουβαλούν τα υλικά. Φτιάχνουν και φράγματα με κλαδιά, λάσπη
και πέτρες ώστε να μην μπορεί να περάσει το νερό. Έτσι δημιουργούν το χώρο
τους.
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Η ΦΩΚΙΑ Η ΦΩΚΙΑ MONACHUS MONACHUSMONACHUS MONACHUS
Η μεσογειακή Φώκια Monachous Monachous είναι από τα μεγαλύτερα

είδη φωκιών και από τα
λίγα μεγάλα θηλαστικά
της Ελλάδας. Το όνομά
της προέρχεται από τη
λέξη «μοναχός» δηλαδή
καλόγερος, γιατί έχει δί-
πλες στο λαιμό που θυμί-
ζουν τις πτυχές από τα ράσα
των μοναχών.
Είναι ζώο παχουλό. Μπορεί
να φτάσει και να ξεπεράσει
τα 300 κιλά βάρος. Το μήκος
της φτάνει τα 3 μέτρα. Το
σώμα της καλύπτεται από
κοντό, λείο και γυαλιστερό
τρίχωμα που έχει χρώμα γκρι,
σκούρο καφέ ή μαύρο με πιο
ανοιχτόχρωμη κοιλιά. 

Τα θηλυκά γεννούν κάθε δυο χρόνια 1 μικρό. Γεννούν
στην ξηρά, μέσα σε σκοτεινές σπηλιές που όμως οδηγούν σε παραλία. Τα μικρά έχουν μαύρο χρώμα
και για τρεις μήνες θηλάζουν τη μητέρα τους. Έπειτα βγαίνουν να κυνηγήσουν την τροφή τους.
Τρώνε ψάρια και κεφαλόποδα (χταπόδια, καλαμάρια κ.α.). Για να βρει τροφή καταδύεται σε
πολύ μεγάλα βάθη. σελ. 22
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Στην αρχαία Ελλάδα είχε χιλιάδες φώκιες στη Χαλκιδική (στο παραθαλάσσιο μέρος Φώκιες),
στην Κρήτη και την Κύπρο. Σή-
μερα βρίσκονται μόνο σε μια

μικρή περιοχή των βορείων Σπορά-
δων που έχει χαρακτηριστεί εθνικό θαλάσσιο

πάρκο. Οι λόγοι περιορισμού του
πληθυσμού της (κάτω από 50
άτομα) είναι πολλοί. Η υπερα-
λιεία, το παράνομο ψάρεμα
(με δυναμίτη)  μειώνουν την
τροφή της. Έτσι στρέφεται στα
δίχτυα των ψαράδων που με
τη σειρά τους τη θανατώνουν
ή παγιδεύεται και πνίγεται.
Μεγάλο πρόβλημα είναι και
το κτίσιμο στις ακτές, τα
σκουπίδια και οι τοξικές ου-
σίες που μολύνουν τη θά-
λασσα και σκοτώνουν την

ίδια ή την τροφή της.
Ζει περίπου 40 χρόνια.
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ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ
Τα δελφίνια συμβολίζουν την ελευθερία, τη χαρά, τη δύναμη.

Είναι κοινωνικά πλάσματα που επικοινωνούν μεταξύ τους κι
έχουν σώσει πολλές φορές τον άνθρωπο
από πνιγμό. Είναι οι πολύτιμοι φίλοι
μας.
Τα δελφίνια είναι θαλάσσια θηλα-
στικά, όχι ψάρια. Έχουν την ικανό-
τητα να γεννούν ένα μωρό κάθε 1-2
χρόνια. Το μικρό τους έχει μήκος 90-130
εκατοστά και θα φτάσει μεγαλώνοντας τα 4
μέτρα. Στην αρχή τρέφεται με γάλα. Έρευ-
νες έδειξαν ότι κάθε μάνα βγάζει
ένα συγκεκριμένο ήχο για να τον
αναγνωρίζει το μωρό και να μη χάνεται. Κάποια είδη δελφινιών ζουν ως 40 χρόνια.
Μπορούν να κινούνται στο νερό με τη βοήθεια της ουράς τους και να αναπτύσσουν μεγάλες τα-
χύτητες. Κάποιες φορές όταν χτυπά με δύναμη την ουρά του είναι για να προειδοποιήσει το κοπάδι
του για κάποιο κίνδυνο, ή για να μας πει ότι ενοχλείται από την παρουσία μας. Με τα πλευρικά
του πτερύγια κινείται στο νερό, αλλά και χαϊδεύει άλλα δελφίνια. 
Με τα δόντια του κρατά μόνο την τροφή και δεν τη μασάει. Όταν κρατά ανοιχτό το στόμα του
και κουνά το κεφάλι μας λέει ότι ενοχλείτε και όταν αγριέψει χτυπά τα σαγόνια του. Αναπνέει με
ένα ρουθούνι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του κεφαλιού του. Αυτό κλείνει όταν πρόκειται να κα-
ταδυθεί στο νερό σε μεγάλα βάθη. 
. 
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Βλέπει μέσα κι έξω από το νερό το ίδιο καλά. Όταν κοιμάται, κοιμάται μόνο ο μισός εγκέφαλος,
ενώ ο υπόλοιπος ελέγχει την αναπνοή. Δεν έχει καθόλου καλή όσφρηση, έχει όμως εξαιρετική ακοή.
Τα αφτιά του είναι δυο μικρές τρύπες πίσω από το μάτι του. Το δέρμα του είναι λείο και απαλό
σα μετάξι για να κολυμπά γρήγορα.

Πολύχρονες έρευνες έδειξαν πως τα δελφίνια επικοινωνούν μεταξύ τους, συνομιλούν. Όταν
είναι μέσα στο νερό γνωρίζουν όχι μόνο από πού έρχεται η ηχητική δόνηση, αλλά και
πόσο μακριά είναι. Κάνουν οικογενειακές ομάδες που διαρκούν για μια ζωή. Όταν ένα
δελφίνι κινδυνεύει από πνιγμό και είναι ανήμπορο, τα άλλα δελφίνια το βοηθούν στη-
ρίζοντάς το με το σώμα τους, ή με το ρύγχος στην επιφάνεια για να αναπνεύσει. Οι οι-
κογένειες ενώνονται σε μεγάλα κοπάδια που αποτελούνται από εκατοντάδες άτομα.

β ο η θ ο ύ ν

άλλα Είναι πολλά τα παραδείγματα ναυαγών ή και πιλότων που σώθηκαν από αυτά τα θηλα-
στικά. 
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κι’ άλλο ΔΕΛΦΙΝΙ ...κι’ άλλο ΔΕΛΦΙΝΙ ...
Στις ελληνικές θάλασσες συναντάμε εννέα είδη δελφινιών από ένα σύνολο τριάντα δύο ειδών
παγκοσμίως. 
Οι φυσικοί του

εχθροί είναι ελά-
χιστοι. Εχθροί
τους είναι οι καρ-
χαρίες και ο άν-
θ ρ ω π ο ς .
Κινδυνεύουν από
τις προπέλες ταχύ-
πλοων σκαφών, από
τη θαλάσσια ρύ-
πανση που προκαλεί
χρόνιες αρρώστιες ή
ακόμη και τον άμεσο
θάνατό τους. Άλλοτε

πάλι το λαθραίο ψάρεμα με δυναμίτιδα
σκοτώνει πολλά δελφίνια. Η μεγάλη απαίτηση των ανθρώπων για τροφή από τη θάλασσα περιο-
ρίζει την τροφή των δελφινιών. Αυτά στην προσπάθειά τους να βρουν τροφή μπλέκονται στα δίχτυα
των ψαράδων και προκαλούν ζημιές. Ακόμη πολλά είδη δελφινιών πιάνονται για να πουληθεί το
κρέας τους στην αγορά.
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Πάντως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δελφίνια προστατεύονται με νόμους, γιατί απειλούνται να
εξαφανιστούν. Αν λοιπόν συναντήσουμε κανένα δελφίνι που χρειάζεται βοήθεια

πρέπει να καλέσουμε στα τηλέφωνα:

2014223305-6 ή 6945644994,
6944648615
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Ο ΚΑΡΧΑΡΙΑΣΟ ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ
Ένα από τα μεγαλύτερα ψάρια της θάλασσας. Τα μεγαλύ-
τερα φτάνουν τα 12 μέτρα και ζυγίζουν 6-7 τόνους. Είναι
αρπαχτικά και βρίσκονται σ’ όλες τις θάλασσες του κό-
σμου. Μερικά είδη βρίσκονται και
στα δικά μας νερά. 
Όλα σχεδόν έχουν πελώριο  κεφάλι με μακρουλό
ρύγχος και μεγάλο στόμα στο κάτω μέρος του
ρύγχους με 2-3 σειρές δόντια σε κάθε σαγόνι,
τριγωνικά και πολύ γερά. Έχει ένα μεγάλο
πτερύγιο στη ράχη που αυλακώνει σαν τορ-
πίλη τη θάλασσα. Έχει κι άλλα
πτερύγια σ’ όλο το σώμα. Το δέρμα
του είναι σκληρό με χρώμα συνή-
θως καστανό στη ράχη και καστα-
νόλευκο στην κοιλιά. 
Έχει πάρα πολύ καλή όσφρηση και

είναι ο καλύτερος κολυμβητής. Είναι τολμηρός, δε φοβάται και είναι λαίμαργος. Παρατηρήθηκε ότι
ένας καρχαρίας κάθε 24 ώρες τρώει τόσα ψάρια όσο το βάρος του. Καταπίνει ό,τι του πετούν από
τα πλοία (σκουπιδοφάγος) κι αν δεν μπορεί να τα χωνέψει τα κάνει εμετό. 
Τα μικρά μόλις γεννηθούν μπορούν να ζήσουν μόνα τους. Έχουν περίπου 1,50μ. Η μαμά γεννάει
σε ζεστά νερά. 
Υπάρχουν πολλά είδη: ο «φαλαινοκαρχαρίας» με μήκος 10-12μ. που επιτίθεται στον άνθρωπο, ο

«γλαυκός» ή «κυανούς» με γαλάζιο δέρμα και μήκος 7μ., ο καρχαρίας αλεπού με ουρά ως 5μ.,
ο ίσσυρος και άλλοι. σελ. 28
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Από το δέρμα τους φτιάχνουμε δερμάτινα είδη. Από τα δόντια τους περιδέραια και από το λίπος
εξαιρετικό λάδι που το χρησιμοποιούμε στη βυρσοδεψία.

Οι καρχαρίες στην πραγματικότητα δεν τρώνε ανθρώπους, προτιμούν κάτι πιο
λιπαρό όπως η φώκια ή η φάλαινα. Δεν έχουν όμως καλή όραση κι έτσι δεν
αντιλαμβάνονται αν αυτό που βλέπουν στα νερά είναι άνθρωπος. Έτσι

τον αρπάζουν με τα σαγόνια τους κι όταν καταλάβουν ότι δεν είναι
του γούστου τους τον «φτύνουν». Μέχρι τότε όμως το θύμα έχει πε-
θάνει από αιμορραγία ή έχει πνιγεί.

σελ. 29
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Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ
Πριν από 200 εκατομμύρια χρό-
νια εμφανίστηκαν στη θάλασσα
οι πρώτες χελώνες που ήταν τε-
ράστιες κι έφταναν τα 4 μέτρα. 
Η θαλάσσια χελώνα είναι ερ-
πετό που αναπνέει με πνεύμο-
νες, ζει στο
νερό, αλλά
γεννάει στη

ζεστή άμμο. Στα ελληνικά νερά συναντάμε
τρία είδη χελώνας. Ένα από αυτά είναι η caretta-caretta. 
Είναι χελώνα μετρίου μεγέθους με καβούκι που αποτελείται από κεράτινες

πλάκες καφεκόκκινου χρώματος και φτάνει τα 120 εκατοστά. Ζυγίζει 100 κιλά
και το στόμα της μοιάζει με ράμφος παπαγάλου ώστε να μπορεί να σπάει τα
σκληρά όστρακα και τα αρθρόποδα με τα οποία τρέφεται.  Τρώει φυτά, κα-
βούρια, καλαμαράκια αλλά προτιμά τις τσούχτρες.
Οι θηλυκές στα 30 τους χρόνια περίπου επιστρέφουν στις παραλίες που γεν-
νήθηκαν (κάθε δύο με τρία χρόνια) για να γεννήσουν τα δικά τους αβγά.
Επιλέγουν αμμώδεις παραλίες με ήπιες κλίσεις και χωρίς εμπόδια. Γεννάνε
το καλοκαίρι γύρω στα 120 αβγά, που μοιάζουν με μπαλάκια του πινγκ-
πονγκ. Μετά από 15 μέρες έρχονται να ξαναγεννήσουν κι αυτό επανα-
λαμβάνεται και τρίτη και τέταρτη φορά. 

σελ. 30
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Έπειτα από 60 μέρες βγαίνουν τα χελωνάκια που κατευθύνονται προς τη θάλασσα που είναι το
πιο φωτεινό σημείο μέσα στη νύχτα. Αν όμως υπάρχουν τεχνητά φώτα (π.χ. νυχτερινά κέντρα , ξε-
νοδοχεία) τότε χάνουν το δρόμο τους με αποτέλεσμα να πεθάνουν από την εξάντληση και την αφυ-
δάτωση. Κινδυνεύουν όμως και από τα ψάρια και τα θαλασσοπούλια. Έτσι πάρα πολλά πεθαίνουν
πριν ενηλικιωθούν.  Ο μεγαλύτερος εχθρός τους όμως είναι ο άνθρωπος που ενώ δεν την τρώει συχνά
μπλέκεται στα δίχτυα τα παραγάδια και πνίγεται. Ακόμη κινδυνεύει από το πετρέλαιο που ρυπαί-
νει τις θάλασσες τις διάφορες χημικές ουσίες και τα σκουπίδια. Πρόβλημα αποτελούν οι πλαστικές
σακούλες, τις οποίες οι χελώνες τις τρώνε νομίζοντας ότι είναι τσούχτρες και πεθαίνουν από ασφυ-

ξία.
Η σημαντικότερη παραλία

ωοτοκίας σε όλη τη Μεσό-
γειο είναι τα Σεκάνια στη
Ζάκυνθο. Άλλες σπουδαίες
παραλίες είναι του Λαγάνά
στη Ζάκυνθο , στον Κυπαρισ-
σιακό κόλπο, στο Λακωνικό
κόλπο, στο Ρέθυμνο και τα
Χανιά.
Η χελώνα  caretta-caretta

είναι προστατευόμενο είδος.

σελ. 31
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Μακριά, πίσω από το μεγάλο βουνό στεκόταν
μόνο του ένα πεύκο. Οι μέρες περνούσαν και
αυτό παρέμενε ολομόναχο. Μια νύχτα καθώς
κοιμόταν είδε στον ύπνο του ένα διαφορετικό
όνειρο. Ξαφνικά τρομαγμένο ξύπνησε. Άρχισε να
κλαίει.
Η δροσοσταλίδα που κρεμάστηκε σε μια βελόνα
του μικρού πεύκου, για να κοιμηθεί, άκουσε το δε-
ντράκι να κλαίει.
-Τι έχεις δεντράκι; Το ρώτησε τρυφερά.
-Είδα απόψε στο όνειρό μου πως ταξίδευα. Ξύπνησα
και βλέπω πως δεν έχω κάνει ούτε ένα βήμα από τη
θέση μου, έκλαψε πιο δυνατά το δεντράκι.
-Τι έχει, αδελφούλα μου, το δεντράκι; Ρώτησε μια
δεύτερη δροσοσταλίδα, που κρεμόταν λίγο πιο πέρα.
-Το δεντράκι θέλει να ταξιδέψει, εξήγησε η πρώτη.
-Μακρινό ταξίδι;
-Δεν ξέρω, θα το ρωτήσω.
Έσκυψε η δροσοσταλίδα στο δακρυσμένο δεντράκι.
-Θέλεις να πας μακριά;
Ναι, πολύ μακριά. Θέλω να πάω στην άκρη της
γης!
-Πού είναι η άκρη της γης, φίλε;
-Να, μακριά στο αντικρινό βουνό.

από το βιβλίο της Γαλάτειας Σουρέλη “Ο αγέρας παίζει φλογερα”

εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ 

Οι δυο δροσοσταλίδες σώπασαν κι έκατσαν να
σκεφτούν. Το δεντράκι μας στο μεταξύ ηρέμησε.
Οι ώρες περνούσαν και βράδιασε. 
Όταν κοιμήθηκε, οι δροσοσταλίδες αποφάσι-

σαν να μαζευτούν όλες μαζί στο μεγαλύτερο
κλαδί, για να συζητήσουν. σελ. 32
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-Το δεντράκι μας αδελφούλες είναι μόνο του.
Θέλει να ταξιδέψει στην άκρη της γης. Είπε η
πρώτη παίρνοντας το λόγο.
-Πρέπει να δράσουμε αμέσως, είπε η δεύτερη.
-Μα τα δέντρα δεν προχωράνε, πετάχτηκε μια
άλλη μικρότερη.
-Καλά θα ήταν να είχαμε μια μαγική σκόνη,
αλλά αυτή υπάρχει μόνο στα παραμύθια.
-Οι φίλοι μας, οι τυφλοπόντικες που σκάβουν
και περπατούν κάτω από τη γη ίσως μας βοηθή-
σουν, είπε η πρώτη.
-Μα πώς θα μας βοηθήσουν, τι θέλεις να πεις;
Ρώτησε μια άλλη.
-Οι τυφλοπόντικες θα ξεριζώσουν το πεύκο
και θα πέσει κάτω! Τι είναι αυτά που λες,
αδελφούλα;
-Περιμένετε να τελειώσω. Θα καλέσουμε τα χε-
λιδόνια για να μας βοηθήσουν.
-Όλο ιδέες είσαι, κορόιδευαν οι δροσοσταλίδες.
-Τα χελιδόνια θα πιάσουν με το ράμφος τους το
πεύκο και θα το μεταφέρουν στο αντικρινό
βουνό.
Για λίγο επικράτησε ησυχία.

-Νομίζω πως η ιδέα σου είναι καλή. Έχεις δίκιο,
πετάχτηκε η μεγαλύτερη. Μένει τώρα να βρούμε
τους φίλους μας και να τους εξηγήσουμε πώς θα
μας βοηθήσουν.
Τις επόμενες μέρες οι δροσοσταλίδες βρήκαν τα
ζωάκια , τους εξήγησαν τι ήθελαν να κάνουν,
συμφώνησαν και ένα βράδυ με ένα ...

σελ. 33
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ολοστρόγγυλο λαμπερό φεγγάρι άρχισαν τη δουλειά. Οι τυφλοπόντικες έσκαβαν κάτω
από τη γη. Τα χελιδόνια έφτασαν κι έπιασαν από ένα κλαδί το καθένα. Το μεγαλύτερο
και δυνατότερο πέταξε γρήγορα στο αντικρινό βουνό. Εκεί βρήκε τα ζώα του δάσους
και ζήτησε να βοηθήσουν στο φύτεμα του πεύκου, όταν αυτό φτάσει.
Μετά από λίγες ώρες το μικρό μας δεντράκι ήταν στο μέρος που ονειρεύτηκε. Πριν

καλά-καλά ανοίξει τα μάτια του όλα τα ζώα τρέχοντας βοήθησαν να φυτευτεί μέσα
στη γη.
Σε λίγο ένας κατακίτρινος ήλιος άρχισε να ανατέλλει. Το πεύκο άνοιξε τα ματάκια
του και… νόμισε πως ακόμη κοιμάται. Όμως…
-Γεια σου, ένα πευκάκι! Τι κάνεις εδώ; Εσύ δεν ήσουν μαζί μας χθες!
-Πού βρίσκομαι; Τι συμβαίνει; Ονειρεύομαι πάλι;
-Όχι, δεν κοιμάσαι, εγώ και οι φίλοι σου σε μεταφέραμε εδώ γιατί η δροσοσταλίδα,
μας είπε πιο ήταν το παράπονό σου. Είπαμε, λοιπόν, να σε βοηθήσουμε, είπε ένα χελι-
δόνι.
-Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, είστε πραγματικοί φίλοι, είπε και δάκρυσε.
Τότε ο ήλιος έλαμψε ακόμη περισσότερο, το δεντράκι μας έγινε καταπράσινο, πανέ-
μορφο και οι δροσοσταλίδες πάνω του έλαμψαν κι αυτές και σκόρπισαν φως πα-
ντού.
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«Αλεπού που κοι-
μάται κότες δεν

πιάνει»
Αυτός που δεν κάνει
τίποτα δεν αποκτά και τίποτα, δεν πετυχαίνει

όσα επιθυμεί.
* * *

«Άλλα τα μάτια του λαγού κι
άλλα της κουκουβάγιας»
Το λέμε σε περιπτώσεις που
είναι διαφορετικές από άλλες,

αλλά μοιάζουν κάπως.
* * *

«Άλογο από τσαΐρι και γυναίκα
απ’ το πανηγύρι, ποτέ μην πιθυμήσεις»
Το άλογο στο λιβάδι είναι καλοθρεμμένο και
σε ξεγελά, το ίδιο και η γυναίκα στο πανηγύρι
είναι στολισμένη και σε εξαπατά με

την ομορφιά της.
* * *

«Αν δε λαλήσουν τα όργανα, κι αν δε σφαχτεί
ο τράγος, απίστευτο μου φαίνεται να ‘ναι

δικός μου ο γάμος»
Για όσους είναι δύσπιστοι κι επιφυλακτικοί.

* * *

«Άνθρωπο από σπίτι
και σκύλο από μαντρί»

Πρέπει κανείς να διαλέγει το σύντροφό του από
καλή οικογένεια όπως και σκύλο από μαντρί.

* * *
«Αντίς να βογκήσει το βόδι, βογκάει το

αμάξι»
Το λέμε για όσους παραπονιούνται για παθή-

ματα άλλων.
* * *

«Άπιαστα πουλιά, χίλια στον παρά»
Οι υποσχέσεις είναι εύκολες και δε στοιχίζουν

καθόλου, έτσι τις δίνουμε εύκολα.
* * *
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

σελ. 36



«Από γίγαντα δανείσου κι από αλεπού αλαργί-
σου»

Καλύτερα να δανείζεσαι από σκληρούς παρά
από πονηρούς.

* * *
«Απ’ του διαβόλου το μαντρί, μήτ’ ερίφι μήτε

αρνί»
Από κακούς ανθρώπους δεν πρέπει να ζητάμε
καμιά εξυπηρέτηση ούτε να χρησιμοποιούμε

κάτι δικό τους.
* * *

«Αρνί που βλέπει ο θεός, ο λύκος δεν το τρώει»
Όποιος είναι καλός άνθρωπος προστατεύεται
από το θεό και δεν πρέπει να φοβάται από κα-

νέναν κίνδυνο.
* * *

«Βάζουν τον τρελό να βγάλει το φίδι απ’ την
τρύπα»

Οι πονηροί βάζουν τον πιο ανόητο για να τα
βγάλει πέρα στα δύσκολα.

* * *
«Γέρικο άλογο καινούρια περπατησιά δε

βάνει»
Ο γέρος δεν αλλάζει εύκολα τρόπο ζωής, έστω

κι αν πλουτίσει ή αλλάξει περιβάλλον.
* * * 

«Για να μη φάει ο γάτος το ψωμί, τρώει ο πον-
τικός τα ρούχα»

Καμιά φορά εξαιτίας της τσιγκουνιάς μας πα-
θαίνουμε μεγαλύτερες ζημιές από τα  κέρδη

που έχουμε.
* * *
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σελ. 38

«Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα»
Όταν κάποιοι μαλώνουν μεταξύ τους για ξένες υποθέσεις.

* * *
«Δυο λαγούς αν κυνηγάς, κι οι δυο θε να σου φύγουν»

Πρέπει κάθε φορά να βάζουμε ένα στόχο για να τα καταφέρουμε κα-
λύτερα. 
* * *                                           

«Έβαλαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα»
«Βάλανε την αλεπού τις κότες να φυλάει»

Όσοι έχουν κάποιο υπεύθυνο πόστο, πρέπει να επιλέγονται με προ-
σοχή. 
* * *
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σελ. 39

«Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα»
Πριν κατηγορήσει κανείς κάποιον, πρέπει πρώτα να σκεφτεί μήπως έχει

κι αυτός το ίδιο ή παραπλήσιο ελάττωμα.
* * *

«Έκανες το λύκο φίλο, βάστα και κομμάτι ξύλο»
Πρέπει να παίρνουμε κάποιες προφυλάξεις στις σχέσεις μας με κάποι-
ους ανθρώπους που βλέπουμε ή ξέρουμε σίγουρα ότι δεν είναι καλοί και

έντιμοι. 
* * *

«Εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι»
Αν μπλέξεις με καπάτσους και αδίστακτους ανθρώπους, όχι μόνο δεν

πρόκειται να βρεις το δίκιο σου, αλλά βγεις και ζημιωμένος.
* * *



Μόλις άρχισε το γύρισμα της ταινίας, ένα
κομπάρσος έπρεπε να μπει στο κλουβί ενός
μικρού λιονταριού.

-Μη φοβάσαι, το έχουμε μεγαλώσει με γα-
λατάκι, του λέει ο σκηνοθέτης.

-Κι εγώ μεγάλωσα με γαλατάκι, αλλά από
μια ορισμένη ηλικία και μετά άρχισα να
τρώω σουβλάκι…

******
Ένα πανικόβλητο άτομο παίρνει τηλέφωνο στην
αστυνομία και λέει:

-Τρέξτε γρήγορα!!! Είναι επείγον!!! Μια
γάτα μπήκε στο σπίτι.
Μα τι μου λέτε τώρα; Ποιος είστε;

-Ο παπαγάλος του σπιτιού!!!
******

Ένα καγκουρό δραπέτευε συνέχεια από το ειδικά
περιφραγμένο χώρο του ζωολογικό κήπο. Οι αρ-
μόδιοι, ξέροντας ότι μπορεί να πηδάει ψηλά, βά-
ζουνε έναν φράχτη 3 μέτρα ψηλό. Το επόμενο
πρωί το καγκουρό έκανε τις βόλτες του στο ζωο-
λογικό κήπο, έξω απ’ τον περιφραγμένο χώρο.
Οι αρμόδιοι σηκώνουν το φράχτη στα 6 μέτρα,
αλλά το επόμενο πρωί, πάλι έξω το καγκουρό.
Συνεχίζουν την ίδια ιστορία, κάθε μέρα πιο ψηλό
φράχτη, κάθε πρωί έξω το καγκουρό. Ο φράχτης
τώρα είναι στα 20 μέτρα ύψος. Τελικά, μια κα-
μήλα απ’ τη διπλανή περίφραξη ρωτάει το κα-
γκουρό:
-Πόσο ψηλά πιστεύεις ότι θα τον φτάσουνε το
φράχτη;
-Πιθανόν 50 μέτρα, εκτός αν κάποιος σκεφτεί
να κλειδώνει την πόρτα τα βράδια.

******
Τι ώρα είναι όταν δεις ελέφαντα μπροστά
σου;
-Ώρα να τρέξεις!

******

Μια κυρία πάει βόλτα το
σκύλο της και περπατάει
στο πεζοδρόμιο. Περ-
νάει ένα αυτοκίνητο

δίπλα της

και ρω-

τάει ο
νεαρός οδηγός:
-Πού την πας την κατσίκα ρεεε;;;
Αυτή γυρίζει και του λέει:
-Άντε ρε βλάκα, σκυλάκι είναι, δεν το βλέ-
πεις;;;;
Και απαντάει ο οδηγός:
-Το ξέρω στο σκυλάκι μίλησα!

******
Σε ένα τσίρκο έβλεπαν οι θεατές κάτι κατα-

πληκτικό: Ένα λιοντάρι κι ένα αρνί σε ένα
κλουβί.
-Βλέπετε, εξηγεί ο υπεύθυνος, αυτό θα πει ει-
ρηνική συνύπαρξη!
-Καταπληκτικό, τέλειο, φωνάζει κάποιος. Πώς
γίνεται;
-Μα είναι πολύ εύκολο, αλλάζουμε αρνί κάθε
μέρα…

******
-Πώς κάνει ιππασία ο ψύλλος;
-Με αλογόμυγα!

******

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
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Ήταν μια φορά μια οικογένεια χελωνών (μάνα,
πατέρας και τρεις γιοι) και αποφάσισαν να πάνε
για πικ νικ. Ξεκίνησαν ένα ωραίο πρωί και περ-
πατώντας μία μέρα, δυο μέρες, τρεις μέρες, βρή-
κανε ένα ωραίο λιβάδι. Στρώσανε μία κουβέρτα
και βγάζοντας τα πράγματα είδαν ότι έλειπε το
ανοιχτήρι για τις κονσέρβες. Λέει τότε ο πατέρας
στο μικρό του γιο.
-Γιε μου να πας στο σπίτι να φέρεις το ανοι-
χτήρι.
-Δεν πάω θα φάτε!
-Σου υπόσχομαι ότι θα σε περιμένω.
-Δεν πάω θα φάτε!
Με τα πολλά όμως έφυγε. Πέρασαν τρεις μέρες,
αλλά δεν είχε γυρίσει. Τότε ο δεύτερος γιος άρ-
χισε να διαμαρτύρεται ότι πεινάει.
-Υποσχέθηκα στον αδερφό σου ότι θα τον περι-
μένουμε, λέει ο πατέρας.
Πέρασε μια εβδομάδα, δυο εβδομάδες, ένας
μήνας και άρχισαν να διαμαρτύρονται και οι
άλλοι.
-Υποσχέθηκα στο γιο μου ότι θα τον περιμέ-
νουμε, λέει πάλι ο πατέρας.
Πέρασαν δυο μήνες, ώσπου δεν άντεξε και ο πα-
τέρας και λέει στους υπόλοιπους να ξεκινήσουν
να τρώνε. Τότε ξεπετάγεται ένα κεφάλι πίσω
από κάτι θάμνους και λέει:
-Θα φάτε ε, δεν πάω!!!...

******
ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Να τρώτε λοιπόν καρότα, γιατί
κάνουν καλό στα μάτια!
ΜΑΘΗΤΗΣ: Και πώς το συμπεραίνουμε αυτό;
- Μην είσαι κουτός, λέει ένας μικρότερος μαθη-
τής. Είδες ποτέ κουνέλι με γυαλιά; 

******

-Γιατί σκοτώνουμε κουνούπια;
-Για να πάρουμε το αίμα μας πίσω!

******
-Τι είναι κόκκινο, άσπρο, πορτοκαλί, μοβ, κί-
τρινο και βελάζει;
-Το παρδαλό κατσίκι!

******
Δείχνει ο κόκορας στις κότες ένα αβγό στρουθο-
καμήλου και τις λέει:
-Για να δείτε πώς δουλεύουν αλλού!

******
Η δασκάλα, μόλις τελείωσε την ιστορία του αρ-
νιού που το έφαγε ο λύκος. Για να βγάλει λοιπόν
ένα ηθικό συμπέρασμα λέει σ’ έναν άτακτο μι-
κρούλη:
- Βλέπεις, αν το αρνάκι ήταν φρόνιμο και
άκουγε τη μητέρα του, δε θα το έτρωγε ο λύκος.
- Βέβαια, απάντησε ο μικρός. Θα το τρώγαμε
εμείς!

******
- Πες μου Γιαννάκη τι μάθημα έχουμε σήμερα;
- Φυσική Ιστορία, κύριε, για τον ποντικό.
- Μπορείς να μου πεις πόσα χρόνια ζει ο ποντι-
κός;
- Αυτό εξαρτάται, κύριε, από τις γάτες.

******
ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Πες μου τώρα μερικά τετράποδα;
ΜΑΘΗΤΗΣ: Πρόβατα, καρέκλες, τραπέζια,
άλογα…! 

******
Πολύ φρέσκα…
ΠΕΛΑΤΗΣ: Γκαρσόν, θέλω μπαρμπούνια, αλλά
μόνον αν είναι φρέσκα, σαν κι αυτά που έφαγα
προχτές.
ΓΚΑΡΣΟΝ: Μείνετε ήσυχος, κύριε, έχουμε
ακόμη από τα ίδια!

******
σελ. 41



Στήνω δίχτυ Στήνω δίχτυ 
μα όχι για ψάρια. μα όχι για ψάρια. 

Τι είναι; Τι είναι; 
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Τέσσερις στέκονται, δύο αγναντεύουν,Τέσσερις στέκονται, δύο αγναντεύουν,
ένας σκάφτει κι άλλος κλώθει. ένας σκάφτει κι άλλος κλώθει. 

Τι είναι; Τι είναι; 

Κηπουρός δεν είμαι, κήπους χαλάω. ΓέροςΚηπουρός δεν είμαι, κήπους χαλάω. Γέρος
δεν είμαι, άσπρα μαλλιά έχω. δεν είμαι, άσπρα μαλλιά έχω. 

Τι είναι;Τι είναι;

Ποιος είναι κείνος ο άνθρωπος Ποιος είναι κείνος ο άνθρωπος 
με φλόγα στο κεφάλι με φλόγα στο κεφάλι 
όπου με τη φωνίτσα του όπου με τη φωνίτσα του 
τον κόσμο όλο ξυπνάει. τον κόσμο όλο ξυπνάει. 

Τι είναι; Τι είναι; 

Με κορόνα σαν στρατάρχηςΜε κορόνα σαν στρατάρχης
σ’ όλους τους στρατούς και στόλους σ’ όλους τους στρατούς και στόλους 

έκανε πικρά να κλάψει έκανε πικρά να κλάψει 
έναν απ’ τους Αποστόλους.έναν απ’ τους Αποστόλους.

Τι είναι;Τι είναι;

Αράχνη Αράχνη

το γουρούνι το γουρούνι

η γίδα η γίδα

ο κόκορας ο κόκορας

ο κάβουρας ο κάβουρας

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

σελ. 42



αινιγματα ... - ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β΄2 ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008

Από κάτω απ’ το πλακάκιΑπό κάτω απ’ το πλακάκι
κάθεται το Νικολάκικάθεται το Νικολάκι

πόδια έχει, χέρια έχει,πόδια έχει, χέρια έχει,
κεφάλι και ουρά δεν έχει.κεφάλι και ουρά δεν έχει.

Τι είναι;Τι είναι;

ο κάβουρας ο κάβουρας

Κορόνα φορεί Κορόνα φορεί 
βασιλιάς δεν είναι.βασιλιάς δεν είναι.
Την ώρα λέει, Την ώρα λέει, 
ρολόι δεν είναι.ρολόι δεν είναι.

Τι είναι;Τι είναι;
ο κόκορας ο κόκορας

Κολοβό κι αμάλλιαστο. Κολοβό κι αμάλλιαστο. 
Και μακραίνει και ζαρώνει, τρύπα,Και μακραίνει και ζαρώνει, τρύπα,

τρύπατρύπα
αίμα βγαίνειαίμα βγαίνει

και ποτέ κακό δεν κάνει..και ποτέ κακό δεν κάνει..

Τι είναι;Τι είναι;

Ένα τραγί, μα τι τραγίΈνα τραγί, μα τι τραγί
δίχως ουρά, δίχως μαλλί.δίχως ουρά, δίχως μαλλί.

Τι είναι;Τι είναι;

ο κόκορας ο κόκορας

ο βάτραχος ο βάτραχος
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το αγριογούρουνοτο αγριογούρουνο
το παγόνιτο παγόνι
η νυχτερίδαη νυχτερίδα
το άλογοτο άλογο
ο αετόςο αετός
η καφέ αρκούδαη καφέ αρκούδα
τα φίδιατα φίδια
ο λύκοςο λύκος
ο κάστοραςο κάστορας
η φώκια η φώκια Monachus MonachusMonachus Monachus
το δελφίνιτο δελφίνι
ο καρχαρίαςο καρχαρίας
η θαλάσσια χελώνα η θαλάσσια χελώνα Caretta-CarettaCaretta-Caretta

και ...και ...
Ένα δεντράκι ταξιδεύει - παραμύθιΈνα δεντράκι ταξιδεύει - παραμύθι
παροιμίεςπαροιμίες
ανέκδοταανέκδοτα
αινίγματααινίγματα
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Περιεχόμενα ...Περιεχόμενα ...





Η Β΄2 τάξη ...

του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνη
ς

Βαρσαμίδου Κυπαρισσία

Βουρνάζη Σοφία
Καντής Ηλίας
Κεμανετζίδου Χριστίνα

Κουπίδης Γιώργος
Κωνσταντινίδης Χρήστος

Μιχαλούδη Βασιλική
Μπαλτατζίδου Ελευθερία

Νοβρατίδης Νίκος
Ντουράι Μάριος
Οβαννεσιάν Άννα
Σαατσή Αχμέτ
Σταμπούλης Χρήστος
Αναστασία Στολτίδου

Οι μαθητές:

... και η δασκάλα τους Τέλος







13 Ζώα και ...
Είναι επικίνδυνα τα φίδια;Είναι επικίνδυνα τα φίδια;
Από τι κινδυνεύει η χελώνα Από τι κινδυνεύει η χελώνα caretta-caretta;caretta-caretta;
Τι προτιμά να τρώει ο καρχαρίας;Τι προτιμά να τρώει ο καρχαρίας;
Ποιες ικανότητες έχουν τα δελφίνια;Ποιες ικανότητες έχουν τα δελφίνια;

1313 ζώα θα παρελάσουν μπροστά σας και θα σας εντυπωσιάζώα θα παρελάσουν μπροστά σας και θα σας εντυπωσιά--
σουν με τη ζωή τους.σουν με τη ζωή τους.
Απολαύστε ακόμη ένα παραμύθι με τους φίλους μας τα ζώα,Απολαύστε ακόμη ένα παραμύθι με τους φίλους μας τα ζώα,

πολλά ανέκδοτα, παροιμίες και αινίγματα.πολλά ανέκδοτα, παροιμίες και αινίγματα.
Ένα βιβλίο γνώσεων, ξεκούρασης και ψυχαγωγίας ...Ένα βιβλίο γνώσεων, ξεκούρασης και ψυχαγωγίας ...
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