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    ΜΜ..  ΓΓκκάάννττιι  
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ  

Η Τάξη μας φέτος, στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ασχολήθηκε με τη 
«Μέριμνα των ζώων». 

Το πρόγραμμά μας, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης), με φορέα διαχείρισης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης, έλαβε μια από τις υψηλότερες βαθμολογίες Πανελλαδικά. 

Ενημερωθήκαμε με εγκύκλιο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Πιερίας για τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης του προγράμματός μας και στη συνέχεια, σε συνάντηση που διοργάνωσαν 
οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπ/σης του νομού μας  με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μας 
έγινε εκτενέστερη ενημέρωση από τον Λέκτορα του Π.Τ.Ν. του Π.Α. κ. Γκόβαρη Χρήστο. 

Αποφασίσαμε να υποβάλουμε το Σχέδιο Προγράμματος, για αξιολόγηση από το 
φορέα διαχείρισης. 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται φέτος στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο νομό μας. 

Ο συντονιστής του προγράμματος 
Κριθάρας Βασίλειος 

Α/θμια Εκπ/ση Πιερίας 

Αριθμός εγκεκριμένων προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2002-2003: 7 

Α/Α Όνομα Σχολείου Τίτλος 
Προγράμματος 

Όνομα 
Συντονιστή

Αρχ . 
Βαθμολογία

Προσαύ- 
ξηση 

Τελ . 
Βαθμολογία

Προϋπολο-
γισμός 

11  
ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  
ΠΠΙΙΕΕΡΡΙΙΑΑΣΣ  

ΗΗ  μμέέρριιμμνναα  ττωωνν  
ζζώώωωνν  

ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  
ΚΚρριιθθάάρρααςς  770044,,0000  7700,,4400  777744,,4400  22..550000  €€  

2 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΡΩΝΑ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 

Ιστορίες και 
συμβουλές μιας 
γριάς βελανιδιάς 

Αικατερίνη 
Κουδουνά 686,00 68,60 754,60 2500 € 

3 
1ο & 2ο ΝΗΠ/ΓΕΙΑ 

ΒΡΟΝΤΟΥΣ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 

Η αυλή του Σχολείου 
μας 

Γεωργία 
Στρίμπα 668,50 66,85 735,35 2.500 € 

4 
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ Ν. 

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 

Το νερό στη ζωή 
μας 

Ελένη 
Στεφανίδου 561,50 56,15 617,65 2.500 € 

6 ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Τα φυτοφάρμακα. 
Χρήσεις και 
συνέπειες 

Ιωάννης 
Γεωργιάδης 501,50 50,15 551,65 2.500 € 

5 
1ο ΔΗΜΟΤ. 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
Το δάσος εκπέμπει 

S.O.S. 
Κοκκώνη 
Τσακίρη 523,00  523,00 2.500 € 

7 
ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΒΟΡΩΝΟΥ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 

Μαυρονέρι 
(Αίσωνας) Το 

ποτάμι της περιοχής 
μου 

Ερωφίλη 
Καλαϊτζάκη 440,00 44,00 484,00 1.850 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
 
 

ΣΧΕΔ ΙΟ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ  (ΣΥΠ)1 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

««ΗΗ  μμέέρριιμμνναα  ττωωνν  ζζώώωωνν»»  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Περίστασης Πιερίας

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Κριθάρας Βασίλειος 
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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Α1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Α2. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Α3. Δ/ΝΣΗ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 

Α4. ΓΡΑΦΕΙΟ 2Ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 

Α5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε. ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Α6. Κ.Π.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ, ΠΟΡΡΟΪΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

Β1. ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑ 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ 

Β2. ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Μακεδονίας 15 

Β3. ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ - Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ - 60100 

Β4. ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2351024911 

Β5. FAX 2351024911 

Β6. E-mail dsxperis@otenet.gr 

Β7. Http://  

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Β8. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 11 

Β91. Αγόρια Β92. Κορίτσια 
Β9. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

81 64 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Β10. ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΒΙΝΗΣ  

Β11. ΟΝΟΜΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

Β12. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
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Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Γ1. ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΡΙΘΑΡΑΣ  

Γ2. ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Γ3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

Γ4. ΥΠ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΟΣ Γ5. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 28 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ Π.Ε., 

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑ:  

Γ6. PhD  

Γ7. MSc  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γ8. Α.Ε.Ι. - Εξομοίωση πτυχίου του Α.Π.Θ. 

-  

Γ9. Κ.Π.Ε. - Π.Ε.Κ. 1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:  

«Η Εκπαίδευση για τη μέριμνα των ζώων».  

Κατερίνη 24 – 25 Απριλίου 2001 
ΚΠΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ,Δ/ΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 

Γ10. ΥΠ. Π.Ε. 1. ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης –  

Τρόποι υλοποίησης και υποστήριξης». Κατερίνη, 13/12/2001. 

(Υπεύθυνος Π.Ε.) 

 

 

Γ11. Άλλοι φορείς -  

-  

-  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
Γ16. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ - ΑΡΙΘΜΌΣ) Γ12. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ 

Γ13. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Γ14. 

ΥΠ.ΚΑΤΑΣΤ. 

Γ15. 

ΕΤΗ 

ΥΠΗΡ. 

Γ161. 

PhD 

Γ162. 

MSc 

Γ163. 

ΑΕΙ 

Γ164. 

ΚΠΕ 

ΠΕΚ 

Γ165. 

ΥΠ.ΠΕ 

Γ166. 

Άλλοι 

φορείς 

          

          

          

          

          

          

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

Γ17. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Γ171. Αγόρια 8 Γ172. Κορίτσια 13 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε. 

Γ18. Αριθμός μαθητών που έχουν συμμετάσχει σε 1 – 2 προγράμματα   

Γ19. Αριθμός μαθητών που έχουν συμμετάσχει σε 3 – 5 προγράμματα 21 

Γ20. Αριθμός μαθητών που έχουν συμμετάσχει σε περισσότερα από 5 προγράμματα  
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Δ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Δ1. ΤΙΤΛΟΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» 

 

Δ2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι μαθητές , μετά από την επιλογή του θέματος, που έγινε από τους ίδιους, χωρίζονται σε 

ομάδες εργασίας. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να συγκεντρώσει πληροφορίες για ένα ή δυο 

από τα παρακάτω υποθέματα: Κατοικίδια ζώα, αδέσποτα ζώα στην κοινότητά μας, άγρια ζώα, 

οικονομική εκμετάλλευση των ζώων άλλοτε και τώρα, απειλούμενα με εξαφάνιση ζώα, 

υπάρχουσα Νομοθεσία για τα ζώα. 

 Συνδέουν το θέμα με τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος. 

 Γνωστοποιούν προς τους γονείς τους και άλλους κατοίκους της περιοχής, διάφορα κείμενα 

που αφορούν τα ζώα, όπως για παράδειγμα «τα δικαιώματα των ζώων», «τις δέκα ευχές ενός 

σκύλου», «τι χρειάζεται ένα κατοικίδιο ζώο από τον ιδιοκτήτη του», κάνοντάς τους κοινωνούς 

στην προσπάθειά τους για την πρόληψη της κακομεταχείρισης των ζώων. 

 Με επισκέψεις σε χώρους φιλοξενίας και αποκατάστασης αδέσποτων ζώων και αγρίων ζώων, 

ενημερώνονται γενικότερα γι’ αυτά και υιοθετούν αδέσποτα σκυλιά της περιοχής  τους,. 

 Αυτενεργώντας, προτείνουν με κείμενα και εικαστικές δημιουργίες, καλύτερες συμπεριφορές 

προς τα ζώα. 

 Παρουσιάζουν την όλη δουλειά τους σε έντυπο και CD ROM, διοργανώνουν την ημερίδα 

παρουσίασης του προγράμματος, δημιουργούν αφίσα για την ημερίδα αυτή.  

 

Δ3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Να κατανοήσουν τους όρους «κατοικίδια ζώα», «άγρια ζώα», «αδέσποτα ζώα», 

«εκμετάλλευση των ζώων», «μέριμνα των ζώων». 

2. Να γνωρίσουν πολλά από τα ζώα. 

3. Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις ανάγκες των ζώων και τα δικαιώματά τους.  

4. Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τους λόγους ύπαρξης αδέσποτων ζώων. 

5. Να ευαισθητοποιηθούν και να ενδιαφερθούν για τα αδέσποτα ζώα. 

6. Να ενισχυθεί ο σεβασμός των παιδιών και των μελών της τοπικής κοινωνίας προς τα 

ζώα και να αναπτυχθεί αίσθημα υπευθυνότητας και φροντίδας απέναντι σ’ αυτά., με 

αποτέλεσμα την πρόληψη της κακομεταχείρισής τους. 

7. Να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση ανθρώπου και ζώων. 
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Δ4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

1. Περιβαλλοντική διάσταση: 

• Η εξάρτηση της βιωσιμότητας του ανθρώπινου είδους από την βιωσιμότητα των 

ζώων.  

2. Ιστορική διάσταση: 

• Η εκμετάλλευση των ζώων άλλοτε και τώρα. 

3. Κοινωνική διάσταση: 

• Η εγκατάλειψη των ζώων από τους ιδιοκτήτες τους και η αδιαφορία των 

περισσοτέρων μελών της τοπικής κοινωνίας για τα αδέσποτα αυτά ζώα. 

4. Πολιτική διάσταση: 

• Η ανάγκη καλύτερης Νομοθεσίας για τα ζώα (κατοικίδια – άγρια). 

• Νομιμοποίηση κυνηγίου ή γενική απαγόρευσή του; (για ποιους λόγους). 

5. Πολιτιστική διάσταση : 

• «Δείγμα πολιτισμού για κάθε κοινωνία, είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζεται 

τα ζώα»   Μ. Γκάντι  

• Τα ζώα στην παράδοση –στα τραγούδια –στα αινίγματα –στις παροιμίες –στα 

παραμύθια. 

6. Οικονομική διάσταση : 

• Η εκμετάλλευση των ζώων (οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων στις μονάδες 

μαζικής παραγωγής κρέατος – ακατάλληλες ζωοτροφές – κλωνοποίηση ζώων - 

πειραματόζωα – τα ζώα στο τσίρκο – τα ζώα στον ιππόδρομο – δέρματα – γούνες 

κ.α.) 

6. Θρησκευτική διάσταση: 

• Τα ζώα στις θρησκείες των λαών ( άλλοτε και τώρα ). 
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Δ6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 

Α/Α Δ61. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ62. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1 

 

 

Δημόσιο Κτηνιατρείο 

Ενημέρωση για το Νομικό πλαίσιο που υπάρχει 

σχετικά με την κακοποίηση των ζώων και ποια 

η αποστολή του Δημόσιου Κτηνιατρείου. 

 

2 

 

 

Φιλοζωικό Σωματείο ΑΡΓΟΣ 

Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του 

Σωματείου και για τους τρόπους περίθαλψης 

αδέσποτων ζώων. 

3 
Δήμος Παραλίας 

Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος των 

αδέσποτων ζώων. 

 

4 

 

 

Υπεύθυνος Π.Ε. 

 

Υποστήριξη του προγράμματος με 

εκπαιδευτικό υλικό (εκπαιδευτικά πακέτα, 

βιβλία, βιντεοταινίες από το Γραφείο Π.Ε.) 

Ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος 

5  

Κτηνίατρος 

 Ομιλία - Ενημέρωση για την περιποίηση των 

κατοικίδιων ζώων και τους κινδύνους 

μετάδοσης ασθενειών από ζώα σε ανθρώπους, 

όταν δεν τηρούνται οι κανόνες  υγιεινής . 

 

Δ5. ΤΟΠΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΗ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΤΟΠΙΚΗ:  

• Η σημασία των ζώων στην καθημερινή ζωή μας. 

• Στο πρόγραμμα εμπλέκεται η τοπική κοινωνία (παιδιά, γονείς, κάτοικοι, αρμόδιοι 

φορείς), αφού το πρόγραμμα επιδιώκει και την ευαισθητοποίηση της τοπικής 

κοινωνίας σε ό,τι αφορά την αλλαγή στάσεων απέναντι στα ζώα.  

• Η αλλαγή της αισθητικής του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, μιας και δεν είναι 

αισθητικά το καλύτερο θέαμα η περιπλάνηση στους δρόμους της κοινότητάς μας 

αδέσποτων, ταλαιπωρημένων ζώων. 

ΕΘΝΙΚΗ:  

• Η απειλή της εξαφάνισης ενδημικών ειδών, χερσαίων και θαλασσίων ( Καφέ 

αρκούδα, λύκος, αλεπού, λαγός, πέρδικα, Carreta – Carreta, Monahous – Monahous ) 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ:  

• Η απειλή εξαφάνισης πολλών ειδών ανά τον κόσμο ( φάλαινες, δελφίνια, άγρια ζώα 

της ζούγκλας). 

• Η ανάγκη παγκόσμιας ευαισθητοποίησης για τη μέριμνα των ζώων.  
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Δ7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Η εύκολη πρόσβαση από το συνοικιακό σχολείο μας, σε αυλές σπιτιών με κατοικίδια ζώα. 

2. Η ύπαρξη και στο δικό μας Δημοτικό Διαμέρισμα  (Περίστασης) αδέσποτων ζώων. 

3. Τα περισσότερα παιδιά έχουν στο σπίτι τους διάφορα ζώα και έρχονται σε καθημερινή 

επαφή μ’ αυτά. (1ο,2ο,3ο Κριτήρια, ευνοούν τη βιωματική προσέγγιση). 

4. Είναι θέμα προσιτό στα παιδιά και συνδέεται εύκολα με τα περισσότερα γνωστικά 

αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος. 

5. Μέσα από την ενασχόληση με τα ζώα και τις ανάγκες τους, γνωρίζουμε καλύτερα το 

Περιβάλλον. 

6. Είναι μοναδική ευκαιρία κατανόησης της αξίας της ζωής, μέσα από τη φροντίδα και το 

σεβασμό της ζωής των ζώων. 

7. Εύκολα, το θέμα μπορεί να συνδέσει το σχολείο με την τοπική κοινωνία, με τις δράσεις 

που θα αναπτύξουν τα παιδιά (ενημερωτικές εκστρατείες με φυλλάδια, προσπάθεια για 

συμμετοχή στη μέριμνα των ζώων όσο το δυνατόν περισσοτέρων κατοίκων). 

8. Το θέμα έχει κατ’ αρχήν τοπικό ενδιαφέρον αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε Εθνικό  και 

κατόπιν σε Παγκόσμιο επίπεδο. 

 

 

 

 Δ8. ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Project  

(Βιωματική Επικοινωνιακή προσέγγιση – Ομαδοκεντρική - Ομαδοσυνεργατική – 

Μαθητοκεντρική Διδασκαλία ) 

Δ10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 Με αφορμή την ύπαρξη αδέσποτων ζώων ακόμη και στην αυλή του σχολείου μας, έγινε μια 

συζήτηση με τα παιδιά για τους λόγους  που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα και για το πώς 

μπορούμε να συμβάλουμε στην επίλυσή του προς όφελος αυτών των ζώων. 

 Κατά τη συζήτηση, σε σχέση με τον όρο «ζώα», αναφέρθηκαν τα «κατοικίδια», τα «άγρια», 

τα «απειλούμενα με εξαφάνιση», η «έλλειψη μέριμνας» και η «εκμετάλλευση των ζώων από 

τον άνθρωπο». 

 Οι μαθητές αποφάσισαν ν’ ασχοληθούν  κατά ομάδες, μ’ αυτά τα υποθέματα, φέρνοντας 

πληροφορίες και σχεδιάζοντας – προγραμματίζοντας διάφορες δράσεις και επισκέψεις σε 

σχετικούς  χώρους. 
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Δ9. ΔΡΑΣΕΙΣ (*) 

Α/Α Δ91. ΧΩΡΟΣ Δ92. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΑΣΗΣ 

 

1 

 

 

 

 

Η αίθουσα 

Ομάδες εργασίας, σχεδιασμός δράσης, 

ημερολόγιο δραστηριοτήτων, ανακοινώσεις των 

μελών της κάθε ομάδας, επεξεργασία των 

πληροφοριών, εξαγωγή συμπερασμάτων, 

αποφάσεις από κοινού για διαμόρφωση κειμένων 

που θα διανεμηθούν στα μέλη της τοπικής 

κοινωνίας, εικαστικά.  

 

2 

 

 

 

 

Η αυλή του σχολείου 

 

Το κάθε παιδί φέρνει το δικό του ζώο στο σχολείο 

και το παρουσιάζει στους συμμαθητές του. 

Φωτογραφίζουν τα ζωάκια. 

 Δραματοποιήσεις και παιχνίδια σχετικά με τα 

ζώα. 

Ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος στο 

τέλος της σχολικής χρονιάς 

 

3 

 

 

 

Όλο το Δημοτικό Διαμέρισμα  

Περίστασης 

Περιποίηση αδέσποτων ζώων 

Επισκέψεις σε αυλές σπιτιών με ζώα και 

συζήτηση με τους ιδιοκτήτες τους για τις 

συνθήκες  διαβίωσης των κατοικίδιών τους.  

Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για τα 

δικαιώματα των ζώων. 
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Δ11. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

 

Δ111. Εργαστήρια Φυσικών 

Επιστημών 

 

  

 

 

Δ112. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

 

 

 √ 

1. Συλλογή πληροφοριών από INTERNET 

2. Επικοινωνία με ηλεκτρονική αλληλογραφία 

με σχολεία  και φορείς , που σχετίζονται με το 

αντικείμενο. 

3. Προβολή CD ROM.  

4.  Διαμόρφωση εντύπου και CD ROM. 

 

Δ113. Οπτικοακουστικά μέσα 

 

 

 √ 

1. Προβολή βιντεοταινιών  

2. Προβολή slides 

3. Προβολή διαφανειών (overhead projector) 

 

Δ114. Εκπαιδευτικά πακέτα Π.Ε. 

του ΕΠΕΑΕΚ Ι 

 

 

 √ 

«Η Βαλίτσα της Καφέ Αρκούδας» 

από ΑΡΚΤΟΥΡΟ 

«Τα πουλιά στην πόλη»  

από το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού 

«Ταξίδι στη ράχη της χελώνας» 

από Σύλλογο Προστασίας Θαλάσσιας 

Χελώνας 

 

Δ115. Άλλοι (αναφέρατε) 

Εκπαιδευτικό πακέτo Π.Ε. 

 

 

 

√ 

 

 

 

«ANIMALS IN MIND» 

από την RSPCA  
(ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF 

CRUELTY TO ANIMALS) 

Οικολογική Οργάνωση της Μ. Βρετανίας, για 

την Πρόληψη της Κακομεταχείρισης των ζώων
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Δ12. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (*) 

Α/Α Δ121.  

ΠΕΡΙΟΧΗ / ΧΩΡΟΣ 

Δ122.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Δ123. 

ΑΠΟ-ΕΩΣ

 

 

1 

 

 
Αετός Φλώρινας /  

Περιβαλλοντικό Κέντρο 

ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 

 

 

• Ενημέρωση από υπευθύνους του 

Περιβαλλοντικού Κέντρου για την 

Καφέ Αρκούδα και για το Λύκο. 

• Επίσκεψη στο Πάρκο της Αρκούδας 

10 

Απριλίου 

 

 

2 

 

 

 

Κατερίνη /  Δημοτικό 

Κυνοκομείο 

 

 

 

• Ενημέρωση από τον υπεύθυνο για τις 

συνθήκες και το καθεστώς λειτουργίας 

του Κυνοκομείου. 

• Πώς μπορεί κάποιος να υιοθετήσει 

έναν αδέσποτο σκύλο, που 

φιλοξενείται πλέον στο Κυνοκομείο. 

 

 

3 

 

Κοινότητα Περίστασης  

Ορνιθοτροφείο 

• Παρατήρηση των συνθηκών 

διαβίωσης των πουλερικών και της 

γραμμής παραγωγής κρέατος. 

 

4 Νεοκαισάρεια  

Χοιροτροφείο 

• Παρατήρηση των συνθηκών 

διαβίωσης των χοίρων. 

 

 

Δ13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (*) 

Δ131.  

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Δ132.  

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Δ133.  

ΘΕΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

ΚΠΕ Ελευθερίου 

Κορδελιού 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

 

«Η Εκπαίδευση για τη μέριμνα των 

ζώων» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

Δ14. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Δ141. 

Αρχική 

Αξιολόγηση 

  Καταγραφή του γνωστικού υποβάθρου και των στάσεων και   
διαθέσεων των μαθητών, πριν την εκπόνηση του προγράμματος,     

Πώς 
με ερωτηματολόγιο και συζήτηση, για σύγκρισή τους κατά τη 

διάρκεια και μετά την εκπόνηση του προγράμματος. 
 

 

Δ142. 

Διαμορφωτική 

Αξιολόγηση 

 

Σταδιακή, ανά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια εκπόνησης του 
προγράμματος. Όπου διαπιστώνονται ελλείψεις σε σχέση με τους 
στόχους, γίνεται ανατροφοδότηση (feed back). 

 
Πώς 

 Με ερωτηματολόγια  (με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης 
κενών, ελέγχου σωστού – λάθους, ιεράρχησης κ.α.) 
Με ερωτήσεις ανοικτού τύπου. 
 

 

 

 

 

 

Δ143. 

Τελική 

αξιολόγηση 

 
Τι θα αξιολογηθεί: 

α.  Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του προγράμματος. 
β.  Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του προγράμματος. 
γ.  Η αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιηθέντων μέσων. 
δ. Η συνεργασία και ο ρόλος των μελών της παιδαγωγικής ομάδας 

(υπεύθυνων εκπαιδευτικών). 
ε. Η συνεργασία των μαθητών ( η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος). 
στ. Ο αντίκτυπος που είχε η όλη διαδικασία στην τοπική κοινωνία. 
η.  Η ανάπτυξη θετικών στάσεων για το περιβάλλον και η ανίχνευση 
πιθανής αλλαγής σε στάσεις και συμπεριφορές. 

 
Πώς 

Με ερωτηματολόγια  ( με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 
συμπλήρωσης κενών, ελέγχου σωστού – λάθους, ιεράρχησης) 
Με ερωτήσεις ανοικτού τύπου. 

   Με καταλόγους ελέγχου ( τι προτιμούν, τι εκλέγουν, τι συζητούν  τι 
απορρίπτουν) 
Με κλίμακες εκτίμησης   ( βαθμός συμφωνίας, σχολιασμός ) 
Με την παρουσίαση της όλης δουλειάς 
 

Από ποιους θα αξιολογηθεί το πρόγραμμα: 
Από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς κατ’ αρχάς. 
• Από τους φορείς και τα πρόσωπα που θα παρακολουθήσουν 
την παρουσίαση.  
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Δ15. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

1. Συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Παραλίας.  

2. Συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας. 

3. Αφίσες σχετικές με τη μέριμνα των ζώων και την ημερίδα της παρουσίασης 

4. Διανομή φυλλαδίων ενημέρωσης για τη μέριμνα των ζώων, στους κατοίκους του Δ.Δ. 

Περίστασης. Έκδοση ενός τεύχους μαθητικής εφημερίδας. 

5. Διακίνηση επιστολής του ΖΩΟΦΙΛΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ο ΑΡΓΟΣ», (προς τον  Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον  Υπουργό Γεωργίας και τον γενικό Γραμματέα του 

ΕΟΤ, για ενέργειες διάσωσης των αδέσποτων ζώων εν όψει και της Ολυμπιάδας του2004), στο 

Δ.Δ. Περίστασης, για συλλογή υπογραφών από τους κατοίκους. 

6. Ενημερωτική ομιλία από Κτηνίατρο σε γονείς, κατοίκους και φορείς του Δ.Δ. Περίστασης, 

για τη μέριμνα των ζώων. 

7. Ενημερωτική ομιλία από εκπρόσωπο του τοπικού σωματείου «ΑΡΓΟΣ». 

8. Ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος 

9. Ενημερωτική ομιλία από κτηνίατρο του Δημόσιου Κτηνιατρείου Κατερίνης.. 

 

Δ16. ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Δ161. Χρόνος Ιούνιος 2003 

Δ162. Χώρος Δημοτικό Σχολείο Περίστασης Πιερίας 

 

 

Δ163. Συμμετοχές 

1. Δήμος Παραλίας 
2. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  
3. Κάτοικοι του Δήμου Παραλίας 
4. Άλλα σχολεία του Δήμου Παραλίας 
5. Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας 
6. 2ο Γραφείο Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας 
7. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
8. Σχολικός Σύμβουλος 

 

Δ164. 

Μέσα που θα αξιοποιηθούν 

 

 

1. Μικροφωνική εγκατάσταση 
2. Προβολέας  slides 
3. Προβολέας μεγάλων διαφανειών (over projector) 
4. Θεατρική σκηνή του σχολείου 
5. Αφίσα 
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Δ165. 

Παράλληλες δραστηριότητες 

 

1. Έκθεση φωτογραφικού υλικού και δραστηριοτήτων στα 

πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος. 

2. Ενημερωτική ομιλία από κτηνίατρο. 

3.  

4.  

 

 

Δ166. Τρόποι επιβράβευσης 

 

1. Γραπτός έπαινος σε κάθε μαθητή  

2. Δώρο μικρό βιβλίο, σχετικό με το φυσικό αντικείμενο 

του προγράμματος 

 

 

 

Δ167. Μορφή παραδοτέων 

Έντυπο (επεξεργασία σε Η/Υ και αναπαραγωγή του σε 

φωτοτυπικό μηχάνημα), με περιγραφή όλης της 

διαδικασίας της υλοποίησης του προγράμματος (στάδια) 

και φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες των 

ομάδων εργασίας και από την ημερίδα παρουσίασης του 

προγράμματος. Παραγωγή CD ROM με αντίστοιχο 

περιεχόμενο. 

Αφίσα. Προσκλήσεις. 
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Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

ΜΗΝΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1ος μήνας 

 

Επιλογή του θέματος – Επί μέρους θέματα - Χωρισμός σε ομάδες εργασίας 

– Αναζήτηση, συλλογή πληροφοριών από τις ομάδες, για κάθε υπόθεμα 

(Πηγές: βιβλία, εφημερίδες, βιντεοταινίες, Internet, Οικολογικές 

οργανώσεις)        

2ος μήνας 

 

Ανακοίνωση των πληροφοριών από κάθε ομάδα – Επεξεργασία τους, 

Ταξινομήσεις, Συμπεράσματα – Δημιουργία Πίνακα ανακοινώσεων κάθε 

ομάδας με κείμενα και φωτογραφικό υλικό. 

3ος μήνας 

 

Φωτογράφηση ζώων στις αυλές και στους δρόμους του Δημ. 

Διαμερίσματος Περίστασης – Εικαστικές δημιουργίες – Παιχνίδια ρόλων 

(π.χ. «κυνηγός και θήραμα, με κλειστά μάτια και οι δυο, ο κυνηγός 

προσπαθεί να πιάσει το θήραμα. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά κι απ΄τους 

δυο για το πώς αισθάνθηκαν στη διάρκεια του «κυνηγιού») 

4ος μήνας 

 

Έκδοση εφημερίδας και διανομή της, εκστρατεία ενημέρωσης στους 

κατοίκους του Δ.Δ. Περίστασης με ταυτόχρονη διακίνηση προς υπογραφήν 

της επιστολής του ζωοφιλικού σωματείου «ΑΡΓΟΣ», για τη διάσωση των 

αδέσποτων ζώων. 

Ενασχόληση με το Εκπ/κό πακέτο – οικοπαιχνίδι «Ταξίδι στη ράχη της 

χελώνας». 

    Ενημερωτική ομιλία  από κτηνίατρο του Δημοτικού Κυνοκομείου. 

5ος μήνας 

 

Προετοιμασία για την επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό Κέντρο 

«ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ», στον Αετό Φλώρινας – Επίσκεψη στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ – 

Αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού Πακέτου «Η Βαλίτσα της Καφέ 

Αρκούδας», σε συνδυασμό με την καταγραφή των εντυπώσεων των 

παιδιών από την επίσκεψη στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. 

6ος μήνας 

 

Δημιουργία εντύπου με το περιεχόμενο του προγράμματος. 

Δημιουργία αφίσας εν όψει της ημερίδας παρουσίασης. 

Προετοιμασία για την ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος από τους 

μαθητές. Ημερίδα παρουσίασης, Ενημερωτική ομιλία  από κτηνίατρο. 

......... 

 

Αποστολή των παραδοτέων στο φορέα διαχείρισης (Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου). 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Τα ερεθίσματα 
για να ασχοληθούμε 
μ’ αυτό το θέμα ήταν: 
Η εύκολη πρόσβαση 
από το σχολείο μας 
σε αυλές σπιτιών με 
κατοικίδια ζώα αλλά 
και το ότι πολλοί από 
μας έχουν στο σπίτι 
τους κάποιο 
κατοικίδιο ζώο. Η 
ύπαρξη αδέσποτων 
ζώων ακόμη και στην 
αυλή του σχολείου 
μας. Επίσης κάποιες 
άσχημες ειδήσεις 
στην τηλεόραση και 
τις εφημερίδες, για τα 

ζώα του τσίρκου και την άσχημη μεταχείρισή τους, τα πειραματόζωα, την 
κλωνοποίηση και τις μονάδες μαζικής παραγωγής κρέατος.  

 
Συζητήσαμε για τους λόγους που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα και 

για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην επίλυσή τους, προς όφελος αυτών 
των ζώων. 
Οι προτάσεις ήταν 
πολλές και η 
προθυμία μας να 
δουλέψουμε 
ομαδικά και 
φιλικά, μεγάλη. 
Όλοι μας 
ανταποκριθήκαμε 
με ευχαρίστηση 
και 
προσπαθήσαμε 
να προσφέρουμε 
ό,τι καλύτερο 
μπορούσαμε. 



 20 

 
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 
Στο  άκουσμα  του  θέματος, ποια  ήταν  η αυθόρμητη  σκέψη  σας ; Τι σημαίνει για σας «Μέριμνα των ζώων» 
και ποιες είναι οι προτάσεις σας γι’ αυτό το θέμα;  
Να τι απάντησαν παιδιά της  Ε΄ τάξης: 
 
Έφη Σιδηροπούλου 

 
 ΄Όταν άκουσα ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα «Μέριμνα των ζώων», η πρώτη μου σκέψη ήταν ευχαρίστηση. 
Κι αυτό γιατί πρόκειται για ένα θέμα , που αγγίζει την ευαίσθητη ψυχή μας, αλλά και γιατί είναι εύκολο να το 
δουλέψουν τα παιδιά και να βρουν πληροφορίες.  

 Μέριμνα των ζώων σημαίνει ότι φροντίζω και νοιάζομαι για τα ζώα. Θα ήθελα ειδικά ν’ ασχοληθούμε με ζώα 
που πληρώνουν την καταστροφή του περιβάλλοντος. Αλλά και με τη συμπεριφορά των ανθρώπων και της 
πολιτείας απέναντι στα ζώα. 

  
Γιάννα Αγγελάκη 
 
 Μέριμνα των ζώων σημαίνει  κατ’ αρχήν να υπάρχει χώρος για τα αδέσποτα ζώα. Μέριμνα σημαίνει φροντίζω 
τα ζώα. 

 Θα ήθελα ο Δήμος μας να κάνει ένα χώρο για τα αδέσποτα ζώα και όλοι μας να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. 
Στο σχολείο θα ήθελα ν’ ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τα ζώα του τόπου μας και τα κατοικίδια ζώα. Στα αδέσποτα 
ζώα  να παρέχουμε ιατρική βοήθεια και τροφή για να μην υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης. 

 
 
Ελένη Χαρίση 
 
 Φέτος θ’ ασχοληθούμε με το θέμα «Μέριμνα των ζώων». ΄Όταν το άκουσα ξετρελάθηκα.. Αυτό το θέμα είχα 
στο μυαλό μου. Μέριμνα των ζώων σημαίνει αγάπη προς τα ζώα, φροντίδα, στοργή και τρυφερότητα γι’ αυτά. 

 Εγώ προτείνω, για να γνωρίσουμε καλύτερα τα ζώα, να κάνουμε πολλές εργασίες και να βρίσκουμε διάφορες 
πληροφορίες για κάθε ζώο. 

 
Γιαννούλη Αναστασία 
 
 Στο άκουσμα του θέματος «Μέριμνα των ζώων» η πρώτη σκέψη που έκανα ήταν: «Αφού μας αρέσουν τα ζώα 
θα τα περάσουμε καλά. Μέριμνα των ζώων σημαίνει αγάπη και φροντίδα για τα ζώα. 

 Οι προτάσεις για το φετινό μας θέμα είναι πολλές, π.χ. να δουλέψουμε σκληρά, ομαδικά και φιλικά. Να 
κάνουμε ένα περιοδικό και πολλές άλλες δραστηριότητες. 

 Ας προσπαθήσουμε λοιπόν. 
 
Αγάπη για τα ζώα  
                                    Νάτσιος Σωκράτης 
 
 Τα ζώα απ’ όπου όπως λέμε κατάγεται κι ο άνθρωπος, είναι κι αυτά πλάσματα με ζωή. Κινούνται, μιλάνε (στη 
γλώσσα τους φυσικά), και μεγαλώνουν όπως ακριβώς κι εμείς. Αυτό που τα ξεχωρίζει από μας είναι ότι δεν 
έχουν λογικό. Σίγουρα όλοι έχουμε χαϊδέψει ένα σκύλο και θα έχουμε προσέξει το γεμάτο ευγνωμοσύνη βλέμμα 
του καθώς μας κοιτάζει στα μάτια. Βέβαια ο σκύλος  είναι το πιο φιλικό ζώο του σπιτιού. 

 Εκτός απ’ τα σκυλιά υπάρχουν και πολλά άλλα ζώα, που σε κάθε ευκαιρία δείχνουν πόσο εκτιμούν τη στοργή 
και την αγάπη που τους δείχνουμε. Δυστυχώς δεν είναι και λίγοι εκείνοι οι άνθρωποι, που σε κάθε στιγμή 
δείχνουν τη βαρβαρότητα τους πάνω στα ζώα. Είναι πολύ σκληρό όπως βλέπω πολλούς να το κάνουν να τα 
χτυπάνε, να τα ταλαιπωρούνε και να τα βασανίζουν. Υπάρχουν επίσης και μεγάλοι άνθρωποι ,που όχι μόνο τα 
βασανίζουν αλλά και τα σκοτώνουν .Άλλοι πάλι τα κλείνουν σε κλουβιά μέχρι να πεθάνουν. 

 Πολλές φορές βλέπουμε στους δρόμους πολλά σκυλιά αδέσποτα, άλλα να είναι αδύνατα, πεινασμένα, κι άλλα 
να είναι αρρωστημένα. Ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι και τα ζώα είναι ζωντανά πλάσματα που πονάνε. 

 Ευτυχώς όμως που στα χρόνια μας υπάρχουν διάφορες ομάδες ανθρώπων που φωνάζουν και ενδιαφέρονται 
πολύ γι αυτά τα ζώα. Αυτοί φροντίζουν για την τροφή τους, για το νερό τους και για το πού θα κοιμηθούν. 
Επίσης αν κάποιο ζώο έχει αρρώστια φροντίζουν να το γιατρέψουν. 

 Έτσι έχουμε λιγότερα ζώα αδέσποτα, γι’ αυτό πρέπει όλοι να καταλάβουμε πως τα ζώα χρειάζονται αγάπη και 
φροντίδα. ΄Ετσι θα γίνουν οι καλύτεροί μας φίλοι, γιατί όταν τους δώσουμε αυτά που χρειάζονται σίγουρα θα 
μας δείξουν με το δικό τους όμορφο τρόπο την ευγνωμοσύνη τους. 

 Μερικοί άνθρωποι βάζουν τα ζώα να μονομαχούν μέχρι να πεθάνουν. Κι αυτά τα ζώα θέλουν την αγάπη μας 
και τη φροντίδα μας.   
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Χωριστήκαμε σε 5 ομάδες 

 

Η Πρώτη ομάδα, ασχολήθηκε με τα «Κατοικίδια ζώα». 

 

Σ’ αυτήν συμμετείχαν 

οι μαθήτριες: 

Νάτσιου Κική του Ιωάννη,  

Νάτσιου Κική του Πασχάλη,  

Χολίδου Βέρα,  

Σαχπάζοβα Μιλάνα, 

 Μπαλαχατζέ Μαρία, 

 
 
 

 
 

 
Η Δεύτερη ομάδα ασχολήθηκε με  «Τα άγρια ζώα», 

 
με τις μαθήτριες: 

Σιδηροπούλου 'Έφη, 

 

Αγγελάκη Γιάννα, 

 

Χαρίση Ελένη, 

 

Φυτοπούλου Βούλα, 
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Η Τρίτη ομάδα ασχολήθηκε με «Τα αδέσποτα ζώα», 
 

 
με τους μαθητές: 

 

Αρσενιάδη Ιωάννη,  

 

Νάτσιο Σωκράτη,  

 

Καραγιάννη Κώστα,  

 

Κουσουρή Πάρη, 

 
 
 

 
 
 
 
 

Η Τέταρτη ομάδα με   «Την εκμετάλλευση των ζώων γενικά». 
 
 
 
 
Η ομάδα αυτή είχε 
τους μαθητές:  

Γεροντίδη Νίκο, 

 Μουταφίδη Άρη,  

Μουταφίδη Κωστή,  

Χαρακλιά Δημήτρη. 
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Η Πέμπτη ομάδα με  
«Την Οικονομική εκμετάλλευση των ζώων και τα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη»  
και συμμετείχαν σ’ αυτήν οι μαθήτριες: 

 

Μαυρομάτη 
Δέσποινα,  

 

Γιαννούλη 
Αναστασία, 

 

 Δαλάκα Κατερίνα,  

 

Μπαρά Ιωάννα. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Δηλώσαμε συμμετοχή στο δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με θέμα «Η 
εκπαίδευση για τη μέριμνα των ζώων», που συντονίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης. Ο στόχος αυτού του δικτύου είναι η 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ περιβαλλοντικών ομάδων , που υλοποιούν προγράμματα με το 
ίδιο θέμα. Έτσι λοιπόν έγινε στη Θεσσαλονίκη ένα σεμινάριο για τους συντονιστές των 
προγραμμάτων για τη μέριμνα των ζώων, από όλους τους νομούς της Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Παρακολούθησε αυτό το σεμινάριο και ο δάσκαλός μας, από το οποίο άντλησε πολλές 
ιδέες και προμηθεύτηκε βιντεοταινία του σωματείου ΑΡΓΟΣ, για τα «αδέσποτα». Θα 
ανακοινώσουμε και σ’ όλους όσους συμμετείχαν στο δίκτυο,  τα αποτελέσματα του δικού μας 
προγράμματος.  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Π.Ε. 
• Η οργανωμένη επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη των 

προγραμμάτων Π.Ε. 
• Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. 
• Η ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών. 
• Η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ ειδικών 

επιστημόνων, μαθητών, εκπαιδευτικών και δήμων. 
• Η ανταλλαγή επισκέψεων. 
• Η εξαγωγή συμπερασμάτων. 
• Η διατύπωση προτάσεων για δράσεις των μαθητών και για 

κινητοποίηση αρμόδιων δημόσιων φορέων. 
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 
Βρήκαμε κείμενα και φωτογραφίες από περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία αλλά και το 

διαδίκτυο και τις κολλήσαμε σε χαρτόνια κομμένα σε σχήματα ζώων. 
 

Κατοικίδια ζώα 
   Γιάννα Αγγελάκη 

 
Κατοικίδια ζώα είναι αυτά που ζουν σε ένα σπίτι μαζί με τον άνθρωπο, που τα αγαπάει, τα φροντίζει, τα ταΐζει, τα 
πηγαίνει βόλτες, δεν τα χτυπάει και ούτε τα ντροπιάζει μπροστά σε άλλους, ούτε όταν είναι μόνοι τους. 

 Μπορεί κανείς να αποχτήσει ένα κατοικίδιο ζώο για συντροφιά. Πρέπει όμως να το προσέχει και να του δίνει την αγάπη 
του. 

 Κατοικίδιο μπορούμε ν’ αγοράσουμε από ένα κατάστημα, που πουλάει ζώα, από κτηνοτρόφους ή από τους φίλους μας. 
 Ανάλογα με τον τόπο που ζει ο καθένας  διαλέγει και το κατοικίδιο. Αν ζει σε χωριό έχει τη δυνατότητα ν’αποχτήσει 
όποιο ζώο θέλει. Ενώ στην πόλη είναι πολύ δύσκολα, γιατί δεν έχει το χώρο που χρειάζεται κάθε ζώο. Το μόνο που 
μπορείς να διαλέξεις είναι ένα σκυλάκι ή γατάκι. 

 Κάθε κατοικίδιο χρειάζεται κατάλληλο χώρο, που πρέπει να τον διατηρούμε καθαρό και υγιεινό. Όταν αρρωστήσει το 
ζώο να συμβουλευόμαστε τον κτηνίατρο. 

 Το κατοικίδιό μου χρειάζεται να το αγαπώ, να το φροντίζω, να το καθαρίζω, να περνώ τις ελεύθερες ώρες μου μαζί του 
και να το πηγαίνω στον κτηνίατρο, όταν αρρωστήσει. 

 
   ΄Εφη Σιδηροπούλου 
 
 Κατοικίδια είναι αυτά τα ζώα, που ο άνθρωπος  τα φροντίζει τα περιποιείται και τα αγαπάει, όπως την οικογένειά του, 
που τα ταΐζει, τα βγάζει βόλτα και δεν τα χτυπάει ούτε τα τιμωρεί πολύ σκληρά. 

 Όταν έχεις κατοικίδιο έχεις και φίλο. Αυτό σημαίνει φίλος, ν’ αγαπάς και να φροντίζεις τον συνάνθρωπό σου. ΄Ετσι ο 
σκύλος, η γάτα και άλλα κατοικίδια θα σε αγαπήσουν, αν τα αγαπήσεις κι εσύ. 

 Για να αποχτήσουμε ένα κατοικίδιο ζώο πρέπει να το αγαπάμε και να τηρούμε τους δικούς του νόμους, όπως να το 
βγάζουμε βόλτα, να του δίνουμε μπόλικο φαγητό και νερό και να μην το χτυπάμε. 

 Το κατοικίδιο που θα διαλέξεις πρέπει πρώτα να το σκεφτείς καλά και ύστερα να το αγοράσεις. Το κάθε κατοικίδιο θέλει 
τη δική του φροντίδα και το δικό του χώρο. Για να διαλέξεις ένα σκύλο, πρέπει να έχεις χώρο να τον βάλεις, αλλά και να 
μπορείς να τον βγάζεις βόλτα. Μια γάτα θέλει άλλο χώρο, ένας παπαγάλος άλλο και όλα τα ζώα θέλουν το δικό τους χώρο. 

 Ένα κατοικίδιο χρειάζεται πάρα πολλά, γι’ αυτό αν θ’ αγοράσεις κατοικίδιο θα είσαι και υπεύθυνος. Χρειάζεται τροφή, 
νερό, στέγη, ιατρική φροντίδα, καθαριότητα και περιποίηση. Πάνω απ’ όλα όμως θέλει αγάπη. Πρέπει να το προστατεύεις, 
να μην το χτυπάς, να μην το παραμελείς ούτε και να το τιμωρείς σκληρά. Αν είναι άρρωστο να μην το αφήνεις μόνο του κι 
εσύ πηγαίνεις βόλτες. 
 

 
Κατοικίδια ζώα 

   Μαυρομάτη Δέσποινα 
 
 Ζώα που έχουν εξημερωθεί από τον άνθρωπο από τα πολύ παλιά χρόνια και τα οποία ζουν κοντά του.Ο άνθρωπος τα 
εξασφαλίζει τροφή, κατοικία και τα περιποιείται, όταν αρρωστήσουν. 

 Στην αρχή τα ζώα αυτά ήταν άγρια. Ο άνθρωπος τα εξημέρωσε, για να τα έχει κοντά του και να τα χρησιμοποιεί για τις 
ανάγκες του. 

 Τα κατοικίδια ζώα ζουν σε ομάδες, όπως τα πρόβατα, οι αγελάδες οι χοίροι, τα βουβάλια ,οι κατσίκες, τα κουνέλια, αλλά 
και μεμονωμένα. Μερικά απ΄ αυτά μας δίνουν το κρέας, το γάλα, το μαλλί, το δέρμα, την κοπριά τους. Άλλα τα 
χρησιμοποιούμε ως υποζύγια (άλογο, μουλάρι, γάιδαρο), για τις οικιακές και αγροτικές εργασίες μας και άλλα για φύλακες 
των σπιτιών, των κοπαδιών ή για την καταστροφή άλλων επιβλαβών(σκύλος, γάτα). 

 Τα κατοικίδια ζώα διαφέρουν κατά τόπους. Υπάρχουν κατά περιοχές εκτός από τα γνωστά και άλλα κατοικίδια ζώα, 
όπως ο τάρανδος, η καμήλα, το γιακ, το λάμα κλπ, αρκετά περίεργα ζώα που ζουν μόνο σε ορισμένα μέρη και εξυπηρετούν 
τους κατοίκους των περιοχών αυτών. 

 Στα κατοικίδια ζώα κατατάσσονται οι κότες, οι πάπιες, οι χήνες, οι φραγκόκοτες, οι γαλοπούλες και τα περιστέρια, που 
δίνουν το κρέας, τα αυγά, τα φτερά τους κ.α. Κατοικίδια επίσης θεωρούνται  οι μέλισσες  και οι μεταξοσκώληκες, που 
είναι χρήσιμα για τη ζωή μας. 

 
    Νάτσιος Σωκράτης 
 
 Κατοικίδια είναι τα ζώα πουν κοντά στον άνθρωπο και σε μεγάλο βαθμό εξαρτούν την ύπαρξή  τους και την 
εξασφάλιση της τροφής τους από τον άνθρωπο. 

 Κατοικίδια μπορούν να χαρακτηριστούν οι σκύλοι, οι γάτες, τα ιπποειδή, τα αιγοπρόβατα, τα βοοειδή, αλλά και μερικά 
άλλα, όπως τα ποντίκια που ζουν και τρέφονται από τον άνθρωπο 
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 Καλό θα ήταν ο κάθε άνθρωπος να μπορούσε να αποκτήσει ένα ή περισσότερα κατοικίδια. Από τα κατοικίδια άλλα μας 
προσφέρουν τη συντροφιά τους και την αγάπη τους , και άλλα μας δίνουν διάφορα προϊόντα, όπως το γάλα τους ,το μαλλί 
τους και το κρέας τους. 

 Μπορούμε ν’ αποκτήσουμε κάποιο κατοικίδιο από διάφορα καταστήματα που πωλούν ζώα. Μπορούμε επίσης να 
πάρουμε από κτηνοτρόφους ή από αγροκτήματα και φάρμες. 

 Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να πάρει  κάποιο ζώο ανάλογα για το σκοπό που το χρειάζεται και ανάλογα με το χώρο που 
έχει για να το βάλει. Αν κάποιος  το θέλει για παρέα μπορεί να πάρει κάποιον σκύλο, γάτα, ποντίκι ή ψάρι. Αν το θέλει για 
τα προϊόντα του πρέπει να πάρει αιγοπρόβατα, άλογα, αγελάδες κ.α. 

 Τα ζώα είναι οι καλύτεροι και οι πιο πιστοί φίλοι του ανθρώπου. Μας κρατούν παρέα και μας δείχνουν την αγάπη τους.΄ 
Αλλα ζώα μας χρειάζονται  για να μας δίνουν το γάλα τους , το κρέας τους, το μαλλί τους ή για να κουβαλούν διάφορα 
πράγματα. 

 Τα κατοικίδια μας προσφέρουν τόσα πολλά κι εμείς πρέπει να τα προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Το μόνο που μας ζητούν 
είναι η αγάπη μας. Να φροντίζουμε για την τροφή τους ,για το νερό τους και να είναι πάντα καθαρά. Να φροντίζουμε να 
έχουν πάντα ένα σπιτάκι και να τα πηγαίνουμε συχνά σε γιατρό για να είναι πάντα υγιή. 

 
        
 
 
Ποια ήταν τα πρώτα κατοικίδια 

     Νάτσιου  Κική  του  Πασχάλη 
 
 Ήταν ζώα όμοια με τα σημερινά-πρόβατα, κατσίκες, αγελάδες και χοίροι- δηλαδή εξημερωμένα αγριοπρόβατα, 
αγριοκάτσικα, άγρια βόδια και αγριόχοιροι. Στην ΝΑ Ασία εξημερώθηκε ο κόκκινος πετεινός με αποτέλεσμα να 
αποτελέσει μια σημαντική πηγή κρέατος και αυγών. 

 Οι κατσίκες τα πρόβατα και τα βοοειδή τρέφονται εύκολα με χόρτα και σκληρότερα φυτά που δε χρησίμευαν ως 
ανθρώπινη τροφή, ενώ οι χοίροι ‘έτρωγαν όλα τα υπολείμματα των τροφών. 

 Όταν οι κυνηγοί συλλέκτες σκότωναν ενήλικα θηράματα, έπαιρναν μαζί και τα μωρά τους που μπορούσαν εύκολα να τα 
εξημερώσουν και να τα κρατήσουν κοντά τους. Έτσι αυτά γίνονταν «ζωντανές αποθήκες τροφίμων» όπως τα λένε σήμερα 
οι επιστήμονες, δηλαδή πολύτιμες πηγές κρέατος, λίπους και δέρματος, διαθέσιμες κάθε στιγμή. Το γάλα τους αποτελούσε 
επίσης πολύτιμη πηγή τροφής, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους που σπάνιζαν οι άλλες τροφές. 

 Τα πρόβατα μάλλον υπήρξαν κατοικίδια ζώα στη Μέση Ανατολή πριν από το 8.000 χρόνια και πριν από 7.000 χρόνια 
εξημερώθηκαν οι χοίροι, τα βοοειδή και οι κατσίκες. 

 
 
Ο σκύλος. Το αρχαιότερο ζώο 

     Νάτσιου Κική του Πασχάλη 
 
 Ο σκύλος είναι το αρχαιότερο κατοικίδιο ζώο. Από χιλιάδες χρόνια κιόλας  
ήταν ο υποτακτικός υπηρέτης του ανθρώπου και πιστός σύντροφός του. Η 
ανεύρεση απολιθωμένων οστών στη Νότια Ασία απέδειξε ότι η ύπαρξη 
εξημερωμένων σκύλων χρονολογείται πριν από 15.000 χρόνια τουλάχιστον. 

 Στην αρχή ο άνθρωπος θα έπρεπε να εξημέρωσε άλλα ζώα(λύκους, 
αλεπούδες, τσακάλια) ίσως για την τροφή του, αλλά στη συνέχεια 
παρατηρώντας τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των σκύλων και τις 
διασταυρώσεις τους ,ανακάλυψε ότι ήταν πειθήνιοι, έξυπνοι και αυθεντικοί, γι’ 
αυτό και άρχισε να τους χρησιμοποιεί για την  άμυνα των κοπαδιών του 
εναντίον των άγριων ζώων και των ανθρώπων. 

 Τα τέλη της λίθινης εποχής φαίνεται ότι ο άνθρωπος διαπίστωσε πως ο σκύλος μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για 
άλλες δουλειές εκτός από το να φυλάει τα κοπάδια. Ο σκύλος συνοδεύει τον άνθρωπο στο κυνήγι του με σκοπό να 
ιχνηλατεί θήραμα να το πιάνει  και να το φέρνει στον κυνηγό, που επιβραβεύει τις υπηρεσίες του δίνοντας ένα κομμάτι από 
τη λεία.   

 
 
 
Βοοειδή - κατοικίδια 

    Νάτσιου Κική του Ιωάννη 
 
 Μεγάλη χορτοφάγα θηλαστικά της οικογένειας των βοοειδών, που ζουν αποκλειστικά κοντά στον άνθρωπο, αλλά οι 
ρίζες του χάνονται στα βάθη των ωκεανών και στις διάφορες αντιφατικές θεωρίες για την προέλευσή τους. 

 Πολλά κατοικίδια βοοειδή έχουν διασταυρωθεί με επιτυχία με συγγενικά τους ζώα που βρίσκονται σε άγρια κατάσταση 
και έτσι είναι δύσκολο να ανιχνευτεί η αρχική τους προέλευση. Η όλη υπόθεση δυσκολεύεται περισσότερο από το ινδικό 
βόδι, που είναι ξεχωριστό είδος, με δικούς του ανεξάρτητους προγόνους, αλλά που διασταυρώνονται εύκολα  με τα 
συνηθισμένα βοοειδή. Επιπλέον καθώς ο άνθρωπος μετανάστευε και πήγαινε σε νέες χώρες διέδωσε τα κατοικίδια ζώα σε 
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μακρινές εποχές, σε διάφορα χρονικά διαστήματα και κάτω από πολλές και ποικίλες συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι τα σημερινά βοοειδή προέρχονται από τον ευρωπαϊκό Βίσονα που κάποτε περιπλανιόταν στην Ευρώπη. 

 Τα πρώτα βοοειδή εξημερώθηκαν πιθανόν πριν από 6.000 χρόνια ή και περισσότερα κάπου στη Δυτική Ασία και από 
εκεί διαδόθηκαν αργότερα στην Ευρώπη και αλλού. Αλλά και η υπόθεση αυτή δεν είναι απόλυτα βέβαιη. Πολλές πάντως 
και με πολλά χαρακτηριστικά ράτσες έχουν δημιουργηθεί από το 2.500 π.Χ. 

 
Πρόβατο 

 Αρτιοδάκτυλο μηρυκαστικό το πρόβατο, είναι το πιο διαδεδομένο κατοικίδιο και εκτρέφεται στις πιο διαφορετικές 

κλιματολογικές συνθήκες  σ’ όλο τον κόσμο. Η ακριβής που έγινε κατοικίδιο δεν είναι γνωστή, πρέπει όμως να έγινε πριν 

από μερικές χιλιάδες χρόνια και θα πρέπει να ήταν από τα πρώτα ζώα που εξημέρωσε ο άνθρωπος. 

 Τα πρόβατα θεωρούνται πολυγαμικά ζώα. ΄Έτσι στο κοπάδι, σε κάθε κριάρι πρέπει ν’ αντιστοιχούν γύρω στις 30-50 
προβατίνες. Η εγκυμοσύνη διαρκεί μέσο όρο 150 ημέρες. Υπάρχουν φυλές που γεννούν μόνο ένα και πολύ σπάνια δύο 
μικρά, ενώ υπάρχουν φυλές που γεννούν δύο και σπάνια ένα ή περισσότερα από δύο. 

 Οι προβατίνες γεννούν μόνο μια φορά το χρόνο, ενώ βιολογικά έχουν τη δυνατότητα να γεννούν σχεδόν κάθε 6-7 μήνες. 
Ο θηλασμός των μικρών είναι ανάλογος με τη φυλή όπου ανήκουν με τη γαλακτοπαραγωγή της μητέρας και με το σκοπό 
που προορίζονται. Τα μικρά που προορίζονται για την αναπαραγωγή, θηλάζουν σχεδόν μέχρι και πέντε μήνες. 

 Αντίθετα εκείνα που προορίζονται για κρέας θηλάζουν το πολύ μέχρι ένα μήνα και στη συνέχεια, στις συνθήκες της 
εντατικής εκτροφής, αρχίζει η συστηματική διατροφή, για ν’ αναπτυχθεί το μικρό όσο το δυνατό πιο γρήγορα.  

 Τα πρόβατα πρέπει να κουρεύονται κυρίως στην αρχή του καλοκαιριού, όταν το μαλλί έχει το μεγαλύτερο μήκος και 
πριν αρχίσει να πέφτει. Το κούρεμα γίνεται με ειδικά ψαλίδια. Τα κατοικίδια πρόβατα γενικά δεν είναι μακρόβια. Συνήθως 
σε κανονικές συνθήκες εκτροφής, ζουν 12-15 χρόνια. Σήμερα με τον τρόπο που γίνεται η εκτροφή και με τις απαιτήσεις 
για απόδοση που υπάρχουν, τα πρόβατα δε φτάνουν ποτέ στην ηλικία αυτή. Μόλις το πρόβατο αρχίζει να δείχνει σημεία 
κάμψης στην απόδοσή του σφάζεται. Είναι εντελώς αντιοικονομική η εκτροφή των προβάτων  που δεν έχουν 
ικανοποιητική απόδοση. 

 
 
 
Κατσίκα 

 Από τα πιο διαδεδομένα μηρυκάσθηκα κατοικίδια ζώα στη χώρα μας. Η καταγωγή της κατσίκας δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με ακρίβεια. Από τους πιθανούς προγόνους της , που εξακολουθούν να ζουν μέχρι σήμερα, θα πρέπει ν’ 
αναφέρουμε τον αίγαγρο των Άλπεων και της Κρήτης.  

 Τα σημερινά είδη της κατσίκας χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με τον τόπο καταγωγής και τον πιθανό πρόγονο από 
τον οποίο προέρχονται. Οι σημερινές φυλές έχουν σώμα λεπτό, ψηλό, ευκίνητο και πιεσμένο στα πλάγια. Το κρανίο είναι 
στενό και σε μερικά είδη έχει κέρατα ίσια και σε άλλα είναι στριφτά. Κάτω από το σαγόνι της έχει ένα μικρό μούσι, που 
στ’ αρσενικά είναι περισσότερο αναπτυγμένο. Το τρίχωμά της είναι κοντό. 

 Η κατσίκα είναι ζώο που τρέφεται κυρίως  με φύλλα και κορυφές θάμνων και πολύ σπάνια βόσκει χορτάρι στη γη. 
 Στην Ελλάδα εκτρέφονται διάφορες φυλές κατσίκας, που είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η καταγωγή τους. 
 Οι κατσίκες στην Ελλάδα, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, είναι αποτέλεσμα διάφορων πολλαπλών κι 
απρογραμμάτιστων διασταυρώσεων. 

                                                                          
              
 Άλογο 

 Ζώο οικιακό ,περήφανο ,κομψό και γεμάτο χάρη, πιστός σύντροφος  του ανθρώπου και 
στον πόλεμο και στην ειρήνη. Συγγενεύει με το γαϊδούρι, το μουλάρι και τη ζέβρα. 
Κατάγεται από το άγριο άλογο. Στο μέγεθος άλλα άλογα είναι μικρόσωμα και άλλα 
μεγαλόσωμα, ανάλογα με τη ράτσα τους. Το ύψος του σώματός του αρχίζει από 80 
εκατοστά και φτάνει ως 1,80 μ. όπου φτάνουν τα μεγαλόσωμα άλογα. Φημισμένες ράτσες 
είναι η αραβική και η ουγγαρέζικη. Τα αραβικά άλογα είναι μικρόσωμα, ευκίνητα, 
κατάλληλα για ιπποδρομίες και για ιππασία. 

 Το δέρμα του αλόγου σκεπάζεται από κοντές, λεπτές και γυαλιστερές  τρίχες, που πέφτουν 
στα πλάγια σαν κρόσσια. Είναι η χαίτη του και το στολίδι του. Το κεφάλι του αλόγου είναι 
μακρουλό και μικροφτιαγμένο σχετικά με το μεγάλο σώμα του. Συνδέεται με τον κορμό μ’ 
έναν ευκίνητο λαιμό. 

 Ο κορμός είναι μακρύς κι έχει σάρκες σκληρές, σαν των αθλητών. Το άλογο είναι 
σφιχτοδεμένο ζώο. Το στήθος του είναι φαρδύ…κι όταν τρέχει, αναπνέει εύκολα, δίχως να 
λαχανιάζει. Τα πόδια του στηρίζουν τον κορμό του. Είναι λεπτά, ψηλά και πολύ δυνατά. 

 Τα άλογα είναι λοιπόν ένας καλός δρομέας. Μπορεί σε μια ώρα να διατρέξει και 60 χμ απόσταση. Η ουρά του είναι 
κοντή, παχιά στη ρίζα, και καθώς μακραίνει γίνεται λεπτότερη. Οι τρίχες της ουράς είναι μακριές, σκληρές και πυκνές. Δεν 
αλλάζουν την άνοιξη. Μ’ αυτές το άλογο διώχνει τις ενοχλητικές αλογόμυγες και τα κουνούπια. 

 Το άλογο τρώει χλωρά ή ξερά χόρτα, βρώμη, κριθάρι και πίτουρα. Είναι χορτοφάγο. 
 Το άλογο ζει 20-25 ή και περισσότερα ακόμα χρόνια. Είναι ζώο εξυπνότατο και γυμνάζεται εύκολα. 
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 Το θηλυκό άλογο αρρωσταίνει από κρυολογήματα, εντερικές παθήσεις, ψωρίαση και άνθρακα. 
 Ο άνθρωπος εξημέρωσε τα άλογα από παλιά χρόνια για τις πολλές υπηρεσίες, που μπορούν να του προσφέρουν. Σέρνουν 
κάρα κι άμαξες. Σέρνουν αλέτρια κι οργώνουν τη γη, γυρίζουν μυλόπετρες και μαγκάνια. Χρησιμοποιούνται στις 
ιπποδρομίες, στις μονάδες ιππικού του στρατού και στα σπίτια ως φορτηγά ζώα. Σε πολλές χώρες τρώνε και το κρέας τους 
ή νωπό ή σε κονσέρβες. Στην πατρίδα μας δεν το συνηθίζουμε.  

 
 

Γάιδαρος 
   Κική Νάτσιου 
 
 Κατοικίδιο ζώο που εξημερώθηκε για πρώτη φορά στην Αίγυπτο, πριν από χιλιάδες χρόνια 
και από τότε υπηρετεί τον άνθρωπο σε όλα σχεδόν τα μέρη της γης. 

 Το προγονικό είδος από το οποίο κατάγεται ζει στην Αφρική σε δυο ποικιλίες, τον 
αφρικανικό και το σομαλικό. 

 Ο αφρικανικός γάιδαρος (όνος) έχει ύψος περίπου ένα μέτρο και έχει στη ράχη ένα 
σταυρό, που ονομάζεται έγχυλης σταυροειδής ζώνη.΄ Εχει κοντή χαίτη και στέκεται όρθια. Ο 
σομαλικός γάιδαρος είναι ψηλότερος και η χαίτη του κρέμεται. 

 Ο γάιδαρος έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία στις μεσογειακές χώρες, στην Περσία, στο 
Τουρκεστάν και στην Κύπρο. Οι πιο καλοί γάιδαροι είναι της Υεμένης. 

 Τρέφεται με χλόη και άχυρα. Το γάλα της γαϊδούρας, αν και έχει πολύ νερό, είναι πλούσιο 
σε ζάχαρη, θρεπτικό για όσους έχουν κλονισμένη υγεία. 

 Ο γάιδαρος έχει παροιμιώδη υπομονή και θεωρείται ως ένα από τα δημοφιλέστερα 
κατοικίδια ζώα της χώρας μας.  
 

Όρνιθα (κότα) 
 Ανήκει στην οικογένεια των ορνιθοειδών και στην τάξη των αλεκτοροειδών κι αποτελεί το βασικότερο είδος των 
εξημερωμένων και κατοικιδιοποιημένων πουλερικών. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι οι κότες έκαναν την εμφάνισή τους  γύρω 
στο 700 π.Χ.. Οι κότες δεν έχουν σταθερό και ένα είδος χρωματισμού. Τα θηλυκά  είναι πιο μικρά από τους κοκόρους. Οι 
κόκορες έχουν  επίσης ωραιότερα και πιο χτυπητά χρώματα, ενώ πάνω απ’ το κεφάλι έχουν ένα δερμάτινο εξόγκωμα, το 
λειρί, όπως λέγεται. 

 Οι κότες είναι κοινωνικά ζώα και παρουσιάζουν ορισμένη ιεράρχηση. Σε κάθε κοπάδι, που αποτελείται από 10-15 κότες 
,υπάρχει ένας αρσενικός., ο αρχηγός  κι όλοι είναι υποχρεωμένοι να υπακούουν σ’ αυτόν. Βασική διατροφή της κότας 
είναι τροφές τόσο ζωικής όσο και φυτικής προέλευσης, είναι δηλαδή παμφάγα. 

 
 
Οι γάτες     
 
   Νάτσιου Κική του Πασχάλη 
 
Ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή κατοικίδια ζώα σ’ όλο τον κόσμο, για τα οποία πιστεύεται ότι πρώτοι τα 
εξημέρωσαν οι Αιγύπτιοι ,είναι οι γάτες. Ανήκουν στην οικογένεια των αιλουροειδών. Είναι πιθανό ότι οι περισσότερες 
από τις εξημερωμένες γάτες της Ινδίας κατάγονται από το λιβυκό αγριόγατο, που ζει και στις ερημικές περιοχές της Ινδίας, 
ίσως είναι και ο πρόγονος όλων των ήμερων γατιών. 

 Μια κατοικίδια και χοντρή γάτα με χοντρό τρίχωμα έχει 
μήκος περίπου 76 εκατοστά μαζί με την ουρά, που έχει μήκος 
23 εκ. Το βάρος της φτάνει έως και 9 κιλά. Είναι χαριτωμένο 
ζώο με γεροδεμένο δυνατό σώμα και στρογγυλό και πλατύ 
ρύγχος με μουστάκια. Τα μουστάκια χρησιμεύουν ως 
αισθητήριο όργανο, όταν βαδίζει στα σκοτεινά. 

 Χρησιμοποιεί τα δόντια της για να ξεσκίζει και να κόβει σε 
μικρά κομματάκια  το κρέας της τροφής της.  

 Οι κνήμες της είναι δυνατές, με γερά κόκαλα και τα πόδια 
της μικρά με νύχια, που μπορεί να τα μαζεύει. Η γάτα κυνηγά 
την τροφή της οδηγημένη από τα αυτιά ή τα μάτια της, γι’ 
αυτό και η ακοή και η όρασή της είναι πολύ ανεπτυγμένες. 

 Η ακοή της επιτρέπει να συλλαμβάνει και ήχους, που η 
συχνότητά τους είναι υψηλότερη απ’ αυτήν , που μπορεί να 
συλλάβει το ανθρώπινο αυτί. 
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Κουνέλι 
 
  Νάτσιου Κική του Ιωάννη  
 Ζώο θηλαστικό φυτοφάγο.Συγγενεύει με το λαγό και ανήκει στην τάξη «λαγόμορφα». Το 
κουνέλι το εκτρέφουν σήμερα παντού. Υπάρχουν ράτσες κουνελιών, που εκτρέφονται για 
αναπαραγωγή μόνα τους. Για να γίνει ζεστή η φωλιά μαδάει τρίχες από την κοιλιά της και τις 
στρώνει. Γεννά 3-4 φορές το χρόνο. Τα κουνελάκια μεγαλώνουν γρήγορα.΄Υστερα από 4-5 
μήνες είναι έτοιμα για αναπαραγωγή και για σφαγή. 

 Συμφέρει να θρέφουμε κουνέλια στα σπίτια μας, γιατί έχουμε στη διάθεσή μας φρέσκο και 
νόστιμο κρέας.  

 Το κουνέλι είναι ωφέλιμο ζώο. Μας δίνει το άσπρο κρέας του που είναι πολύ θρεπτικό.   
 
 
Περιστέρι 

 
 Είναι το κοινό όνομα που έχουν τα πουλιά που ανήκουν στην τάξη των 
περιστερόμορφων. Πρόκειται για τα πουλιά με σώμα μέτριο, σκεπασμένο με πυκνό 
πτέρωμα σε διάφορους χρωματισμούς ανάλογα με το είδος. ΄Έχουν σχετικά μικρό 
κεφάλι και καμπύλο, με ράμφος κοντό που η βάση του είναι μεμβρανώδης.Τα φτερά 
του είναι μακριά και δυνατά και του επιτρέπουν γρήγορη πτήση σε μεγάλες 
αποστάσεις. 

 Χωρίς να έχει απόλυτα εξημερωθεί, το περιστέρι θεωρείται κατοικίδιο πουλί και είναι 
γνωστό απ’ τα αρχαία χρόνια. Το περιστέρι τρέφεται με σπόρους και καρπούς. Τη 
φωλιά τη φτιάχνει μόνο το αρσενικό, ενώ το θηλυκό γεννά κάθε φορά από δυο αυγά, 
που τα κλωσούν με τη σειρά και τα δυο. 

 Τα περιστέρια θεωρούνται μονογαμικά και τα ζευγάρια είναι μόνιμα για όλη τους τη 
ζωή. Τα μικρά τους, τα πιτσούνια, όπως λέγονται, είναι στην αρχή γυμνά και τυφλά. Τα 
πιτσούνια στην αρχή τρέφονται από μια κρέμα που παράγεται στον πρόβολο των 
γονιών τους. Η κρέμα αυτή λέγεται και γάλα των περιστεριών. (κατά μία εκδοχή απ’ 
αυτό έχει βγει και η έκφραση «και του πουλιού το γάλα». 

 Πριν από πολλά χρόνια, ειδική ράτσα περιστεριών χρησιμοποιούνταν για τη 
μεταφορά ιδιωτικού ταχυδρομείου ή και μηνυμάτων 
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ΑΓΡΙΑ  ΖΩΑ 
    Φυτοπούλου Παρασκευή 
 
Αγριογούρουνο 
 
 Αγριογούρουνο(ή συς, σκρόφα, κόπρος), μεγάλο θηλαστικό ζώο του γένους «συς». Τα άγρια γουρούνια είναι πιο 
μεγαλόσωμα από τα κατοικίδια, με χοντρό αγκαθωτό και πυκνό τρίχωμα. Τα αγριογούρουνα είναι παμφάγα, ζημιογόνα για 
τις καλλιέργειες, επιθετικά και επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Ζουν παντού και σε πολλά μέρη της Ελλάδας. 

 

Αετός 

 Ο «βασιλιάς» των πτηνών λόγω της δύναμης και της μεγαλοπρέπειάς του. Ανήκει στην 
υπέρταξη νεόγναθα, στην τάξη ιερακόμορφα και στην οικογένεια ιερακίδες. Οι 
φτερούγες του έχουν άνοιγμα μέχρι 2,25 μ. μπορεί να πετάξει σε ύψος 5-6 χμ. Η όρασή 
του είναι οξύτατη και η ταχύτητα της πτήσης του μοναδική, ώστε να είναι επικίνδυνο για 
τα άλλα πουλιά και για τα μικρά ζώα βάρους 5-6 κιλών. Ζει στην Ευρώπη, Ασία και την 
Αφρική στις κορυφές των βουνών, όπου κατασκευάζει τη φωλιά του και γεννάει 

συνήθως 2 αυγά. Υπάρχουν πολλά είδη αετών , όπως ο χρυσαετός, ο αυτοκρατορικός, ο αλιαετός. 
 
 Λυγξ   

Γένος σαρκοφάγων θηλαστικών της οικογένειας των αιλουριδών. Πρόκειται για ζώο γνωστό από τους αρχαιότατους 
χρόνους, που σήμερα άρχισε να εκλείπει. Έχει πολύ ευκίνητο και δυνατό σώμα και αναπτύσσει πολύ μεγάλη ταχύτητα. Το 
κεφάλι του είναι μεγάλο με γνάθους που προεξέχουν, κοντό ρύγχος, μυτερά και όρθια αυτιά, που φέρουν στα άκρα τους 
θύσανο με χοντρές τρίχες., ενώ η ουρά του είναι κοντή και παχιά. Το σώμα του που φτάνει σε μήκος το 1,5 μ. σκεπάζεται 
από κοντό και πυκνό τρίχωμα χρώματος καφέ ή σταχτοκόκκινου 

 Κατοικεί σε θαμνώδεις περιοχές και στα κωνοφόρα δάση του Β. ημισφαιρίου και τρέφεται με πουλιά, τρωκτικά, λαγούς, 
κουνέλια και μικρά ελάφια. Στην Ελλάδα συναντάται σε μικρούς αριθμούς, στην Ήπειρο και στη Δ. Μακεδονία.  

 
Λύκος 

 Γένος άγριων ζώων της τάξης σαρκοφάγα της οικογένειας κυνίδες .Υπάρχουν δύο είδη: Ο 
γκρίζος λύκος και ο λύκος του δάσους, το μεγαλύτερο λυκόσκυλο που υπάρχει και , που είναι 
ο πρόγονος του κατοικίδιου σκύλου. Ζει στα δάση σ’ όλες τις εύκρατες περιοχές κυρίως του 
Β ημισφαιρίου. 

 Το δεύτερο είδος είναι ο σπανιότερος κόκκινος λύκος των ΗΠΑ. Οι λύκοι έχουν μεγάλο 
επίμηκες σώμα, εύρωστο και καλοσχηματισμένο, που φτάνει  το 1,65 μ. από το ρύγχος μέχρι 
το άκρο της ουράς τους, στο ακρώμιο φτάνει τα 80 εκ. Ζουν συνήθως σε ερημικές περιοχές, 
σε πυκνά δάση, χαράδρες, κοντά σε έλη και στέπες. Επιτίθενται συνήθως τη νύχτα σε ελάφια, 
πρόβατα, άλογα και ακόμη σε ανθρώπους. Ζει μοναχικά ή κατά ζεύγη, αλλά το χειμώνα 
σχηματίζει αγέλες. 
 
Γιάννα Αγγελάκη Η Αλεπού 

 Η αλεπού είναι ζώο θηλαστικό και ανήκει στο γένος των κυνιδών. Το σώμα της φτάνει σε μήκος το ένα μέτρο κι έχει μια 
τεράστια φουντωτή ουρά. Το τρίχωμά της είναι πυκνό και κοκκινωπό. Η αλεπού είναι ένα από τα πιο έξυπνα και πονηρά 
ζώα. Ζει  μέσα σε τρύπες, που ανοίγει στο έδαφος, οι οποίες έχουν πολλές εξόδους, για να μην μπορούν να την παγιδέψουν 
οι εχθροί της. Είναι ζώο σαρκοφάγο. Τρέφεται βασικά με καρπούς και μικρά ζώα, που τα κυνηγάει συνήθως όταν 
βραδιάσει.. Γεννάει 1-12 μικρά, στα οποία μαθαίνει πολύ γρήγορα τις δικές της πονηριές. 
 
Ασβός 

 Ο ασβός ανήκει στην οικογένεια των μουστελιδών και είναι ζώο θηλαστικό και σαρκοφάγο. Το σώμα του είναι μακρύ 
και φτάνει συνήθως τα 75 εκ. 

 Έχει μικρά αυτιά, κοντή ουρά και πόδια με σκληρά νύχια, ενώ το δέρμα του σκεπάζεται από μακριές και χοντρές τρίχες. 
Το κεφάλι του είναι άσπρο ενώ το υπόλοιπο σώμα του έχει μαύρες κηλίδες.  Ζει μέσα στο χώμα σε λαγούμια. Απ’ όπου 
βγαίνει τη νύχτα για να φάει. Γεννά 3-5 μικρά και το χειμώνα πέφτει σε νάρκη. Οι άνθρωποι τον κυνηγούν κυρίως για το 
πολύτιμο δέρμα του. 

 Το ελάφι 

 Το ελάφι κυρίως το συναντάμε στα πυκνά δάση της Ευρώπης. Είναι ένα ζώο πολύ συμπαθητικό με 
μικρό κεφάλι, μεγάλα μάτια, λεπτά και ψηλά πόδια. ΄Έχει χρώμα καστανοκόκκινο κι από το κεφάλι 
του ξεφυτρώνουν στριφογυριστά κέρατα. Ζει κατά ομάδες και τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. 
Συνήθως τρώει χόρτα φύλλα και βλαστούς. Εχθροί του είναι τα αρπακτικά και ο άνθρωπος, που το 
κυνηγά για το νόστιμο κρέας , το δέρμα και τα κέρατά του, αλλά συνήθως ξεφεύγει χάρη στα 
γρήγορα πόδια του. 
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Η αρκούδα 
Δαλάκα Κατερίνα 

 Η αρκούδα είναι ζώο θηλαστικό, που ζει σε ορεινά δάση της Ευρώπης και της Ασίας.  
 Έχε χοντρό κεφάλι, μεγάλα και δυνατά δόντια, ενώ μπορεί να στέκεται στα πίσω πόδια, και με τα μπροστινά ν’ αρπάζει 
τον εχθρό ή τη λεία της. Τα μυτερά νύχια της τη βοηθούν να σκαρφαλώνει με ευκολία στα δέντρα και στους γκρεμούς. 
Συνήθως περνά ήρεμα τη μέρα της αλλά αν εξαγριωθεί γίνεται πολύ επικίνδυνη. Τρέφεται συνήθως με άλλα μικρότερα 
ζώα, ψάρια, χόρτα, αλλά όταν είναι πολύ πεινασμένη επιτίθεται σε κατοικημένες περιοχές κι αρπάζει γουρούνια και 
πρόβατα. Πολύ γνωστή είναι και η αγάπη της στο μέλι. Οι αρκούδες ζουν κατά ζεύγη ή οικογένειες. 
Οι αρκούδες που ζουν στις βόρειες χώρες πέφτουν σε χειμερία νάρκη για περίπου 3-4 μήνες. 
 

Καφέ Aρκούδα 
 

 Η καφέ αρκούδα είναι ένα από τα οχτώ είδη αρκούδας, που ζουν 
στον κόσμο. Είναι ζώο μεγαλόσωμο και δυνατό, από τη φύση του 
μη επιθετικό. 

 Ακούει και μυρίζει πολύ καλά, βλέπει λιγότερο καλά.. Μπορεί 
να τρέξει πολύ γρήγορα και έχει δυνατά πόδια με μεγάλα νύχια για 
να μπορεί να σκάβει. 

 Ζει 20-25 χρόνια στα δάση, τρέφεται κυρίως με φυτά, φρούτα, 
καρπούς, χόρτα και βολβούς.. Της αρέσει πολύ να τρώει μέλι. Η 
καφέ αρκούδα είναι ζώο μοναχικό και κινείται τη νύχτα την αυγή 
και το σούρουπο, δηλαδή τις ώρες της μέρας, που το φως δες είναι 
δυνατό, για να κρύβεται καλύτερα από τον άνθρωπο. 

 Η καφέ αρκούδα το χειμώνα πέφτει σε χειμέριο λήθαργο. Το 
θηλυκό γεννάει κάθε 2 με 3 χρόνια, στα μέσα του χειμώνα στη 
φωλιά της και ενώ βρίσκεται σε κατάσταση λήθαργου, 1 ή 2 μικρά 
και σπανιότερα 3. Τα μικρά μένουν κοντά στη μητέρα τους για 2 
χρόνια περίπου. Αυτή τους μαθαίνει, πώς να βρίσκουν την τροφή 
τους και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Συνήθως το ένα από τα 
δύο αρκουδάκια επιζεί.  

 
 
 
Λιοντάρι  

Βούλα Φυτοπούλου 
 Γένος θηλαστικών ζώων της τάξης των σαρκοφάγων και της οικογένειας αιλουρίδες. Από τα μεγαλύτερα ζώα με μήκος 

1,50 ως 2,50 μ και ύψος 1,20 μ. Πυκνή και μακριά χαίτη περιβάλλει το κεφάλι και τους ώμους των αρσενικών. Είναι ζώο 
με ιδιαίτερη νοημοσύνη, οξύτατη όσφρηση και ακοή, ευκίνητο, θαρραλέο, πονηρό, ύπουλο και αιμοδιψές, αλλά ποτέ δεν 
τρώει θνησιμαία. Όταν το λιοντάρι γίνει γονέας ζει ήρεμη οικογενειακή ζωή κατά μικρές ομάδες. Επιτίθεται στον άνθρωπο 
μόνο όταν προκληθεί απ’ αυτόν ή τραυματιστεi. 

 
Σαρκοφάγα και Αρπακτικά ζώα 

Έφη Σιδηροπούλου 
 
Άλλα ζώα τρώνε μόνο φυτά και καρπούς, άλλα τρώνε έντομα, άλλα τρώνε σάρκες ζώων ,που αυτά τα ίδια κυνηγούν και 
σκοτώνουν. Σαρκοφάγα ονομάζουμε αυτά που τρέφονται με σάρκες και αρπακτικά εκείνα , που το θήραμά τους αποτελούν 
άλλα ζωντανά ζώα. Όταν μιλούν για το φυσικό κόσμο, μερικοί άνθρωποι συνηθίζουν να κατατάσσουν, ας πούμε τη 
φυτοφάγο καμηλοπάρδαλη και το σαρκοφάγο λιοντάρι σε αντίθετες παρατάξεις, που τη μια θεωρούν ευγενική και την 
άλλη αιμοχαρή. 

 Στην πραγματικότητα, κάθε ζώο φροντίζει να ζήσει, όπως είναι προσαρμοσμένο. Αν αυτό δεν το κατορθώσει τότε 
σίγουρα θα πεθάνει. Όλα τα’ άλλα για διαθέσεις των ζώων, για καλοσύνες ή σκληρότητες, δεν έχουν καμία θέση. 

 
Βασιλικός γύπας  
 
 Αυτό που διακρίνει το βασιλικό γύπα από τους πολυάριθμους άλλους γύπες,  είναι τα λαμπερόχρωμα φτερά του και η 
παράξενη θωριά του. Οι περισσότεροι αμερικάνικοι γύπες έχουν χρώμα καφέ ή μαύρο. Όμως ο βασιλικός γύπας έχει ένα 
χτυπητό κιτρινωπό και μαύρο χρώμα. Ζει στην Κεντρική και Νότια Αμερική, συνήθως σε περιοχές μάλλον δασωμένες Οι 
φτερούγες του βασιλικού γύπα έχουν άνοιγμα κάτι παραπάνω από 2 μ. Δε χρειάζεται βέβαια να πούμε ότι το πέταγμα 
αυτού του πουλιού είναι εντυπωσιακό. Οι αντιθέσεις των χρωμάτων στο γυμνό κεφάλι του βασιλικού γύπα, έχουν 
καταπληκτική ομορφιά. Το μαύρο του ράμφος γίνεται στο τέλος καθαρό κόκκινο. Το υπόλοιπο δέρμα του κεφαλιού είναι 
ένα μωσαϊκό από κόκκινο της φωτιάς, πορφυρό και κίτρινο. Όμως αυτά τα ζωηρά χρώματα στο κεφάλι τα έχουν μόνο τα 
ελληνικά πουλιά. Τα φτερά της πλάτης , της κοιλιάς και των μηρών έχουν ένα γλυκό κίτρινο χρώμα. Οι φτερούγες στο 
κάτω μέρος και τα μεγάλα φτερά της ουράς μαύρο και πρασινογάλαζο χρώμα ,που ιριδίζει.  
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    Χαιτοφόρος μυρμηγκοφάγος 
 
 Ο χαιτοφόρος μυρμηγκοφάγος είναι ένα ζώο με πολύ παράξενη θωριά. Μοιάζει σχεδόν με λάθος της φύσης, όπως 
άλλωστε και οι περισσότεροι μυρμηγκοφάγοι. Κανένα από τα μέρη του σώματός του δε φαίνεται να ταιριάζει με τ’ άλλο. 
Το πολύ μακρύ του κεφάλι καταλήγει σε ένα μακρουλό σωληνωτό ρύγχος. Στην άκρη του ρύγχους υπάρχει μια αδιόρατη 
σχισμή, μόλις ένα πόντο πλατιά, που είναι το στόμα του. Ένα άλλο αξιοπρόσεχτο χαρακτηριστικό του χαιτοφόρου 
μυρμηγκοφάγου είναι η γλώσσα του. Είναι μακριά σα σωλήνας κι έχει μήκος 30 εκ. και πλάτος λιγότερο από 1 εκ. Η 
γλώσσα αυτή είναι σκεπασμένη με μια κολλώδη ουσία. 

 Το σώμα του χαιτοφόρου μυρμηγκοφάγου, που έχει μήκος 1,20 μ. το κρατάνε τέσσερα διαφορετικά πόδια. Τα μπροστινά 
είναι δυνατά και κοντά, τα πίσω είναι πιο πλατιά και πιο πλατιά. Τα μπροστινά του πόδια έχουν γερά, αιχμηρά, γαμψά 
νύχια- το μεσαίο νύχι μπορεί να φτάσει ως τους 8 πόντους. Τα νύχια αυτά είναι δραστικό όπλο για την άμυνά του. 

 
Ιαγουάρος 
 
Ο ιαγουάρος προέρχεται από τη διάλεκτο των Γκουαράνι και σημαίνει «κορμί του σκύλου». Πραγματικά το κορμί του 
μοιάζει με του σκύλου, κι αυτή είναι η μόνη ομοιότητα με τον φίλο του ανθρώπου, έχει όμως ολότελα ασυνήθιστο 
μέγεθος.. Φτάνει από το ρύγχος ως την ουρά 1,5-2 μ. 

 Ο ιαγουάρος είναι το μεγαλύτερο αιλουροειδές του Νέου Κόσμου, καθώς και ένα από τα ισχυρότερα αιλουροειδή που 
υπάρχουν. Στην εμφάνιση του χαρακτήρα και τις συνήθειες μοιάζει πολύ με τη λεοπάρδαλη.  Στη ζούγκλα του Αμαζονίου 
ο ιαγουάρος σκορπάει το φόβο όχι μόνο στα άλλα ζώα αλλά και στον άνθρωπο.  

 Είναι τέλεια εξοπλισμένος για να βρίσκει άφθονη τροφή. Με τις άγριες επιθέσεις που κάνει και με τα δυνατά νύχια που 
διαθέτει, η λεία  σπάνια του ξεφεύγει.Πριν καλά καλά το θύμα του νιώσει το πλήγμα, τα νύχια του ιαγουάρου έχουν 
καρφωθεί σ’ ένα καίριο σημείο του σώματός του και το έχουν σκοτώσει. Τη νύχτα ο ιαγουάρος παραμονεύει κοντά στις 
ρεματιές, όπου τα ζώα πάνε να ξεδιψάσουν. Όπως όλα τα αιλουροειδή ζώα, μεγάλα και μικρά κάνει κινήσεις κομψές και 
αθόρυβες, ακόμα και μέσα στην πυκνή βλάστηση του τροπικού δάσους. 

 
Πούμας 
 
Ο πούμας είναι ένα σαρκοφάγο ζώο και ανήκει στην οικογένεια των αιλουροειδών, που περιλαμβάνει μεγαλοπρεπή ζώα, 
όπως το λιοντάρι, τον ιαγουάρο, την τίγρη και τη λεοπάρδαλη. 

 Άλλες ονομασίες του πούμα είναι κούγκαρ και βουνίσιο λιοντάρι. Βρίσκεται στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική. 
 Αυτός ο όμορφος και μεγαλοπρεπής αίλουρος με το πυκνό κιτρινόμαυρο τρίχωμα χωρίς στίγματα, έχει περίπου το 
μέγεθος της λέαινας. Το ύψος του στους ώμους φτάνει τα 75 εκ. και το μήκος του ξεπερνάει τα 2 μ. υπολογίζοντας και την 
ουρά που είναι περίπου 65-75 εκ. Το κεφάλι του είναι μικρό και κομψό και τα χρυσά του μάτια είναι πολύ εκφραστικά. 
Χάρη στους γερούς μυώνες του κάνει γρήγορες και δυνατές εκτινάξεις.  

 Στις δυτικές πολιτείες της Αμερικής ζει σε βραχώδη μέρη. Σκαρφαλώνει εύκολα στα δέντρα. Ο πούμας κάνει μοναχική 
περιπλανώμενη ζωή.  

 Ο πούμας της Ν. Αμερικής ζει στις ζούγκλες και στα ορεινά. Κυνηγάει πιθήκους  στο δάσος και τους πιάνει πάνω στα 
δέντρα. 

 
Καϋμάν 
 
 Την ημέρα ο Καϋμάν μένει ώρες ολόκληρες στη στεριά, χωρίς να απομακρύνεται πολύ από το νερό- το ποτάμι, τη λίμνη 
ή το βάλτο όπου κυνηγάει την τροφή του. Μισοχωμένος στο ψηλό χορτάρι, κοιμάται για ώρες και ξυπνάει μόνο όταν 
ξαναπεινάσει. Μπαίνει στο νερό με το αργό αδέξιο βάδισμα. Που είναι τόσο χαρακτηριστικό και στους κροκοδείλους και 
τους αλιγάτορες. Στην αρχή ο Καϋμάν ΄δε δείχνει μονάχα να μένει στην επιφάνεια αφήνοντας το πάνω μέρος του κεφαλιού 
του, τα μάτια του και τα ρουθούνια του. ΄Όμως αυτές οι αργές και ήρεμες κινήσεις είναι ψεύτικες, γιατί αν ορμούσε με 
μεγάλη ταχύτητα στο νερό , όπως το κάνει όταν του χρειάζεται , το πιθανότερο είναι ότι θα έμενε άπρακτος. Ενώ μένοντας 
ακίνητος, δεν ξυπνάει την παραμικρή υποψία. Δυόμισι μέτρα στην επιφάνεια του νερού φολίδες , χωρίς κανένα σημάδι 
ζωής , είναι απαράλλαχτα σαν κορμός δέντρου. Τα ψάρια, τα μαλάκια και τα αμφίβια εξακολουθούν την ήσυχη ζωή τους 
στο νερό χωρίς κανένα φόβο, ως τη στιγμή που θα βρεθούν κοντά στο τεράστιο στόμα του Καϋμάν, που τα καταπίνει 
χωρίς να το καταλάβουν. 

 
Διοπτροφόρος Καϋμάν 
 
 Ο διοπτροφόρος Καϋμάν έχει ένα είδος πανοπλίας στην πλάτη, που φαίνεται σα να είναι φτιαγμένη από βαριά 
νομίσματα, τόσο χοντρά που οι σφαίρες δεν τα διαπερνάνε. Για να τον σκοτώσει κανείς πρέπει να τον πυροβολήσει στα 
πλευρά, που ο θώρακας είναι πιο αδύνατος. Το επίθετο «διοπτροφόρος» του δόθηκε, γιατί η εγκάρσια πτυχή πάνω από τα 
μάτια του δίνει την εντύπωση όταν τον δει κανείς καταμέτωπο, πως φοράει γυαλιά με σκελετό. Τα μάτια του φαίνονται 
αμέσως, .όχι όμως και τα δόντια του. Ωστόσο τα δόντια του δεν είναι και λίγα, ογδόντα τον αριθμό και μάλιστα πολύ γερά. 
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ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ  
Για τα αδέσποτα ζώα, τις περισσότερες πληροφορίες τις βρήκαμε σε διάφορες ιστοσελίδες 
Φιλοζωικών σωματείων. Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικά σημαντικά κείμενα: 
 

Οικολογία 
* Με λογικές περασμένων αιώνων αντιμετωπίζονται στη σύγχρονη Ελλάδα τα αδέσποτα 

ζώα 

Το βασίλειο του μπόγια 

Οι «ελεημοσύνες», η στείρωση, η ευθανασία και οι φωτεινές εξαιρέσεις 
Ο μπόγιας πέθανε, ζήτω ο μπόγιας! Αυτή η... αδέσποτη λογική κυριαρχεί εν έτει 2001 στην Ελλάδα που θα φιλοξενήσει 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, διαρρηγνύει τα ιμάτια της και «γαβγίζει» τα περί λίκνου του πολιτισμού. Η 
ελεημοσύνη του ξεροκόκαλου από τον λυπησιάρη ή τον ζωόφιλο στα έρμα ζώα του δρόμου ανακουφίζει αλλά δεν οδηγεί 
πουθενά. Η απαράδεκτη τακτική των εφήμερων φιλόζωων που παίρνουν τον Αζόρ για λίγο στο σπίτι και μετά τον 
παρατάνε στα σοκάκια της πόλης διαιωνίζει το πρόβλημα των αδέσποτων. Και η πολιτεία το μόνο που κάνει είναι να 
προσπαθεί να περιορίσει την παρουσία των αδέσποτων, με τον θάνατο να ίπταται πάνω από τα σχέδια νόμου και την 
τακτική της κάθαρσης δια... ροπάλου. Υπολογίζεται ότι σήμερα υπάρχουν περίπου 100.000 αδέσποτα στις αστικές και 
ημιαστικές περιοχές της Ελλάδας, εκ των οποίων τα 50.000 ζουν στην Αττική. Καταγραφή, στείρωση για να σταματήσει ο 
πολλαπλασιασμός τους και επιστροφή στον φυσικό τους χώρο ή υιοθεσία είναι το ζητούμενο και όχι η κατάληξη τους στις 
χωματερές... Φωτεινές εξαιρέσεις, οι προσπάθειες κάποιων δήμων σε συνεργασία με κτηνιάτρους να ευαισθητοποιήσουν 
τους πολίτες και να αντιμετωπίσουν τους τετράποδους «αλήτες» με ανθρωπιά... 

Αντί ουσιαστικής παρέμβασης για το ζήτημα των αδέσποτων ζώων περιφέρεται από γραφείο σε γραφείο ένα σχέδιο νόμου 
με τίτλο «θέσπιση μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων που 
μεταδίδονται από τον σκύλο και τη γάτα». Εκ προοιμίου η κινδυνολογία στο προσκήνιο από το υπό επεξεργασία 
νομοσχέδιο του υπουργείου Γεωργίας.. Έλα όμως που στα προτεινόμενα άρθρα του υπάρχουν ανατριχιαστικές αναφορές 
για τα αδέσποτα: 
«Σκύλοι που είναι επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία ή ανιάτως πάσχοντες ευθανατώνονται. Σκύλοι ανίκανοι να 
αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας παραμένουν στο καταφύγιο ή υιοθετούνται. Ευθανασία των ανωτέρω ζώων 
μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον, μετά από κτηνιατρική εξέταση, διαπιστώνεται ότι η υγεία τους είναι επιβαρημένη και 
η διατήρηση τους στη ζωή είναι αντίθετη με την ευζωία τους». Αλήθεια τι εννοούν ευζωία και ποιος θα το κρίνει; Όσο για 
τους επικίνδυνους για τη δημόσια υγεία υπάρχει η αμίμητη φράση-κλειδί ελευθέρας σφαγής καθώς ως τέτοιος «νοείται ο 
σκύλος που πάσχει ή είναι φορέας κάποιας ζωονόσου ή ζωονοσογόνου παράγοντα ή εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά 
προς τον άνθρωπο και τα ζώα». Δηλαδή, τύφος και μόρβα που δεν μεταδίδονται στον άνθρωπο ή καλαζάρ (λεϊσμανίαση) 
από την οποία κολλάνε άνθρωποι και ζώα μέσω κουνουπιών ή πράγματι επικίνδυνες ζωοανθρωπονόσοι, όλα στο ίδιο 
τσουβάλι για να μην πολυσκοτίζεται όποιος επιθυμεί το... καθάρισμα. 
Και το κερασάκι στην τούρτα: «Σε περίπτωση υπερπλήρωσης των καταφυγίων με ανεπιθύμητα και αδέσποτα σκυλιά τα 
οποία δεν έχουν υιοθετηθεί ή δεν υπάρχει δυνατότητα επανατοποθέτησης τους στο περιβάλλον λόγω αντικειμενικών 
δυσχερειών για τη φροντίδα και την ευζωία τους γίνεται ευθανασία τους». Ωραία ιδέα ο θάνατος λόγω στενότητας χώρου 
και εμπρός για ίδρυση κυνοκομείων άνευ εξόδων συντήρησης... 
Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου κ. Θ. Θεοδοσιάδης είναι κάθετος: «Αν θέλουν να κάνουν 
εργοστάσιο πτωμάτων αδέσποτων ζώων, ας το πουν ευθέως». Επισημαίνει ότι η λύση υπάρχει αλλά κανένας δεν την 
ακούει: 
* Υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση σε όλα τα μικρά ζώα (ιδιόκτητα) ώστε να καταγράφονται και να μπορεί να 
εφαρμοστούν ποινές σε όσους τα εγκαταλείπουν. 
* Στείρωση, εμβολιασμός, σήμανση (κόψιμο άκρας δεξιού αφτιού) αδέσποτων ζώων. Επίσης δημιουργία από τους δήμους 
μικρών νοσηλευτικών σταθμών και καταφυγίων (ευέλικτα κυνοκομεία έξι-επτά θέσεων) για περίθαλψη τραυματισμένων 
ζώων, στείρωση σε συνεργασία με τους κτηνιάτρους της περιοχής και επανατοποθέτηση στον χώρο τους. Μάλιστα ο κ. 
Θεοδοσιάδης προειδοποιεί ότι «θα γίνουν σημεία και τέρατα εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων, μια και δεν θέλουν να 
υπάρχουν αδέσποτα στην πρωτεύουσα». 
Την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σωστό νομοθετικό πλαίσιο επισημαίνει η κυρία Ιωάννα Γκαραγκούνη, γενική 
γραμματέας της Συνομοσπονδίας Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας: «Το προεδρικό διάταγμα 289/92 ήταν σκέτος θάνατος 
για τα ζώα και έμεινε ανενεργό (λόγω της κατακραυγής των φιλόζωων) ως το 1999, οπότε με υπουργική απόφαση 
(υπουργεία Γεωργίας και Οικονομικών) ενεργοποιήθηκε ο μπόγιας και υπεγράφη επιχορήγηση 500 εκατ. δρχ. για ίδρυση 
κυνοκομείων "φιλοξενίας", πρόχειρων και παράνομων. Δηλαδή, περισυλλογή και θάνατος!». 
Σήμερα πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων σε συνεργασία με τον Κτηνιατρικό Σύλλογο εφαρμόζεται στους δήμους 
Αθήνας, Ηλιούπολης, Αργυρούπολης, Παλαιού Φαλήρου, Γλυφάδας και σε οκτώ ακόμη δήμους με τη συνεργασία της 
Φιλοζωικής Εταιρείας. 

ΤΟ ΒΗΜΑ , 18-03-2001 
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ΕΕΝΝΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  

ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  

ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  

 
Για τα Καημένα τα Αδέσποτα 

Καλημέρα σε όλους σας, 
Βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους ένα σωρό αδέσποτες 
"ψυχούλες" που είτε γεννήθηκαν στους δρόμους είτε 
εγκαταλείφθηκαν από δήθεν φιλόζωους. Όπως και να έχει η 
ιστορία τους το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, αυτά τα καημένα είναι 
στους δρόμους, παρακαλώντας μας για ένα πιάτο φαί και ένα 
μπολάκι νερό και για λίγη αγάπη, που φυσικά σπάνια παίρνουν 
οτιδήποτε από τα τρία. 
Από την άλλη βλέπουμε να δίνουν ένα σωρό λεφτά για την 
απόκτηση ενός καθαρόαιμου σκύλου, δεν έχω τίποτα εναντίον 
των καθαρόαιμων, απλά μου φαίνεται μεγάλη υπερβολή το να 
δώσει κάποιος 200.000 χιλιάδες και βάλε για την απόκτηση μιας 
ράτσας και δεν δίνει δεκάρα για τα τόσα αδέσποτα σκυλάκια των 
δρόμων. Τα οποία μπορούν να κάνουν ότι κάνουν και όλες οι 
ράτσες. Απλά τους λείπει το pedigree! 
Δεν είναι αδικία αυτό;! Γιατί δεν κοιτάμε λοιπόν να πάρουμε σπίτι 
μας όλα αυτά που πραγματικά υποφέρουν και είναι χιλιάδες και 
τώρα εν όψει των Ολυμπιακών αγώνων θα κοιτάξουν να τα 
εξαλείψουν με τον πιο "ανώδυνο" τρόπο οι "μεγάλοι", δηλαδή με 
φόλες! Αντί να φτιάξουν τα κυνοκομεία που προβλέπουν τα 
κονδύλια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να δίνουμε τόση 
μεγάλη αξία στα καθαρόαιμα που δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα 
αδέσποτα που κυκλοφορούν. Σκυλάκια τα μεν, σκυλάκια και τα δε, 
την ίδια αγάπη θα σου δώσουν και τα δυο. Ας φροντίσουμε και για 
τα δυο λοιπόν, καιρός είναι... 
Ο πραγματικός φιλόζωος δεν ξεχωρίζει τα ζωάκια σε ράτσες με 
pedigree και σε κοπριτάκια, για αυτόν τον φιλόζωο όλα είναι ίδια, 
δεν τα ξεχωρίζει τα αγαπάει και τα φροντίζει εξίσου. Ας μην 
είμαστε φιλόζωοι μόνο στα λόγια ας το δείξουμε και με τις πράξεις 
μας. 
Φιλικά, 

Πολυτίμη Δημητρουλάκου 

Στείλτε μας την δική σας ιστορία στο e-mail petstories@petland.gr 
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Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ  

 

 

 

Άρθρο 1 
Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης. 

Άρθρο 2 
Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου. 
Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού 
βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για το καλό των ζώων. 
Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδα, προσοχή και προστασία από τον άνθρωπο. 

Άρθρο 3 
Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά. 
Αν η θανάτωση ενός ζώου θεωρηθεί υποχρεωτική, πρέπει να γίνεται στιγμιαία, ανώδυνα και χωρίς καμία πρόκληση 
αγωνίας του ζώου. 

Άρθρο 4 
Κάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στο φυσικό του χώρο - γη, θάλασσα, αέρα - και να αναπαράγεται σύμφωνα με τους 
φυσικούς νόμους. 
Η στέρηση ελευθερίας του ζώου, ακόμη και αν γίνεται για μορφωτικούς σκοπούς, είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη των 
δικαιωμάτων αυτού. 

Άρθρο 5 
Κάθε ζώο που, από παράδοση, θεωρείται κατοικίδιο, δικαιούται να ζήσει με τον ρυθμό και με τις συνθήκες ζωής και 
ελευθερίας που αντιστοιχούν στο είδος του. 
Η διαφοροποίηση αυτών των συνθηκών από τον άνθρωπο έχει σκοπούς κερδοσκοπικούς και είναι αντίθετη προς τη 
διακήρυξη. 

Άρθρο 6 
Κάθε ζώο που αποτελεί σύντροφο του ανθρώπου, έχει δικαίωμα διάρκειας ζωής ανάλογης με τη φυσική του 
μακροβιότητα. 
Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη απάνθρωπη και εξευτελιστική. 

Άρθρο 7 
Αναφορικά με τα ζώα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον άνθρωπο, η διάρκεια και η ένταση δουλειάς πρέπει να 
είναι σε λογικά πλαίσια, η διατροφή τους ικανοποιητική και η ανάπαυσή τους υποχρεωτική. 

Άρθρο 8 
Οποιοσδήποτε πειραματισμός επάνω στα ζώα, ιατρικός, επιστημονικός κ.λ.π. αντίθετα προς τα δικαιώματα των ζώων, 
εφ' όσον προκαλεί πόνο σωματικό ή ψυχικό. 
Πρέπει να επιδιώκεται η αντικατάσταση του πειραματισμού πάνω στα ζώα, από άλλες υπάρχουσες τεχνικές. 

Άρθρο 9 
Τα ζώα που εκτρέφονται για τη διατροφή του ανθρώπου πρέπει να στεγάζονται, να τρέφονται, να μετακινούνται και να 
θανατώνονται χωρίς πρόκληση πόνου και αγωνίας. 

Άρθρο 10 
Απαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων, για τη διασκέδαση του ανθρώπου. 
Η έκθεση ζώου και τα θεάματα που χρησιμοποιούν ζώα, αποτελούν καταστρατήγηση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού 
προς τη ζωή του ζώου. 

Άρθρο 11 
Κάθε πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί θάνατο ζώου είναι βιοκτονία, είναι έγκλημα απέναντι στη ζωή. 

Άρθρο 12 
Κάθε πράξη που προκαλεί τον θάνατο μεγάλου αριθμού άγριων ζώων αποτελεί γενοκτονία, έγκλημα απέναντι στο 
είδος. 
Η μόλυνση και οποιαδήποτε καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος οδηγούν στη γενοκτονία. 

Άρθρο 13 
Σεβασμός επιβάλλεται ακόμη και στο νεκρό ζώο. 
Κάθε σκηνή βίας στην τηλεόραση και στο σινεμά με θύματα ζώα, πρέπει να απαγορευθεί, και μόνο οι σκηνές που έχουν 
σκοπό να ενημερώσουν για τα δικαιώματα των ζώων οφείλουν να προβάλλονται. 

Άρθρο 14 
Οι οργανισμοί προστασίας και προάσπισης των ζώων πρέπει να αντιπροσωπεύονται από κάθε κυβέρνηση. 
Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν από τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου. 
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Εκμετάλλευση των ζώων γενικά 
 

Η Εκμετάλλευση του ελέφαντα 
  
 Ο ελέφαντας  είναι ένα ζώο των ελεφαντιδών, της τάξης των προβοσκιδοειδών, η οποία περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα 
χερσαία ζώα που επιζούν μέχρι σήμερα. Υπάρχουν πολλά είδη ελεφάντων. Οι ελέφαντες δεν είναι καθόλου επιθετικοί και 
συνήθως αποφεύγουν τον κυνηγό, μόνο όταν τραυματίζεται γίνεται επιθετικός. 

 Τον ελέφαντα τον εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος ακόμα και σήμερα. Ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε τους ελέφαντες από τα 
αρχαία χρόνια: Οι Αιγύπτιοι και οι Καρχηδόνιοι τους χρησιμοποιούσαν για πολεμικούς σκοπούς και οι Ρωμαίοι τους 
εκγύμναζαν για τα τσίρκο Στις Ινδίες οι ελέφαντες χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα για τη μεταφορά φορτίων, και ως 
ιππεύσιμο ζώο για το κυνήγι της τίγρης Επίσης και ο αφρικανικός ελέφαντας μπορεί να εκπαιδευτεί, ώστε να κάνει 
χρήσιμες εργασίες. Χρησιμοποιούν τους εξημερωμένους ελέφαντες για τους σκοπούς τους. Ο βασιλιάς Δαρείος τους 
χρησιμοποίησε σε μάχες του Μ. Αλεξάνδρου και αργότερα οι Καρχηδόνιοι σε μάχες με τους Ρωμαίους. 

 Σήμερα χρησιμοποιούνται σαν μεταφορικά μέσα:(για να κουβαλήσουν ανθρώπους, διάφορα άλλα αντικείμενα κ.α.) και 
στα θηριοτροφεία όπου εκπαιδεύονται σε ψυχαγωγικές επιδείξεις(δηλαδή για τα τσίρκο). 

 Σε πολλές περιοχές έχουν τελείως εξαφανιστεί εξαιτίας της αμείλικτης καταδίωξής  
τους από εκείνους που εμπορεύονται τους χαυλιόδοντες. 
 
Κυνοδρομία 

Μουταφίδης Κωστής 
 Αγώνας ταχύτητας μεταξύ γυμνασμένων σκυλιών, σε ειδικούς στίβους τα κυνοδρόμια, και σε αποστάσεις γύρω στα 500 
μ. Η κυνοδρομία είναι απλή ή  μετ’ εμποδίων. 

 Οι κυνοδρομίες είναι αρχαιότατη συνήθεια και προέρχεται από το κυνήγι του λαγού, που ήταν πολύ διαδεδομένο στους  
Ασσύριους και τους Αιγυπτίους. Στη Μ. Βρετανία οι κυνοδρομίες είναι πολύ διαδεδομένες. Στην Ελλάδα δεν γίνονται 
κυνοδρομίες. 

 Για τις κυνοδρομίες προτιμούνται κυνηγετικά σκυλιά δίωξης, με μειωμένη όσφρηση ,οξύτατη όραση και μεγάλη 
ταχύτητα. Τα σκυλιά που παίρνουν μέρος στις κυνοδρομίες πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 μηνών έως 7 ετών. 

 Στην κυνοδρομία τα σκυλιά που παίρνουν μέρος κυνηγούν ένα μηχανικό λαγό που τρέχει μα ταχύτητα μεγαλύτερη απ’ 
αυτήν που μπορούν να φτάσουν οι σκύλοι. Στην αφετηρία τα σκυλιά τοποθετούνται μέσα σε κλουβιά και τοποθετούνται 
μέσα σε κλουβιά και ελευθερώνονται μόλις δοθεί η εκκίνηση. 

 Στους αγώνες δρόμου παίρνουν μέρος 6 σκυλιά, ενώ στους αγώνες με εμπόδια 5 σκυλιά. Τα σκυλιά εξαναγκάζονται να 
αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες 60-70 χιλιόμετρα την ώρα, και αυτό τα ταλαιπωρεί. Ακόμη για να είναι ικανά να λάβουν 
μέρος στους αγώνες, προπονούνται πολύ σκληρά από ειδικούς εκπαιδευτές, 

 Οι κυνοδρομίες γίνονται για παιχτούν στοιχήματα με μεγάλα ποσά.  
 
Ταυρομαχία 
 
 Η δημοφιλέστερη λαϊκή αθλητική εκδήλωση στην Ιβηρική χερσόνησο. Η 
πάλη του ανθρώπου με τον ταύρο ήταν από την αρχαιότητα απόδειξη θάρρους 
και ικανότητας. Την εκτιμούσαν ως θέαμα και ως άθλημα οι Έλληνες, οι 
Ετρούσκοι και οι Ρωμαίοι. Συγκεκριμένους κανόνες για τη διεξαγωγή των 
ταυρομαχιών έθεσαν πρώτοι οι Μαυριτανοί και ιδιαίτερα οι Ισπανοί, που 
έκαναν την ταυρομαχία εθνική γιορτή τους. 

 Ο αγώνας που συνοδεύεται πάντοτε από πλούσιο θέαμα με παραδοσιακά 
λαογραφικά στοιχεία, τελείται σύμφωνα με καθιερωμένο επιβλητικό 
τελετουργικό και κανόνες, ώστε η όλη εκδήλωση να παίρνει εορταστικό 
χαρακτήρα. 

 Η ταυρομαχία διεξάγεται στην «αρένα»(ανοιχτός κυκλικός στίβος με 
κερκίδες).Οι ταύροι –κατά κανόνα έξι- μοιράζονταν με κλήρωση σε τρεις 
ταυρομάχους ,που πρέπει, αφού ο καθένας εκτελέσει ένα επικίνδυνο 
θεαματικό παιχνίδι με το ερεθισμένο ζώο ,να το σκοτώσει με το σπαθί του. Η 
αγωνιστική ομάδα αποτελείται από ένα matador, δύο έφιππους αγωνιστές, τρεις πεζούς ακοντιστές) οι οποίοι εκτελούν τα 
τρία θεαματικά μέρη κάθε ταυρομαχίας. 

 Μεγάλες μορφές ταυρομάχων κατόρθωσαν να κάνουν την ταυρομαχία θέαμα με τεχνική και αισθητική αξία. Στην 
Ισπανία υπάρχουν πάνω από 400 γήπεδα ταυρομαχιών. Ταυρομαχίες όμως τελούνται και στην Πορτογαλία και στις χώρες 
της Λατινικής Αμερικής, με διάφορες παραλλαγές στους κανόνες του αγωνίσματος και στο θεαματικό τελετουργικό της 
γιορτής. Οι ταυρομαχίες ενέπνευσαν πολλούς ποιητές και συγγραφείς,όπως το Λόρκα και τον Χέμινγουαίη. 
Η ταυρομαχία μπορεί να είναι ένα θέαμα που συναρπάζει τους θεατές και τους προσφέρει έντονα συναισθήματα.Όμως δεν 
πρέπει να παραβλέπουμε,πως μ’όλη αυτή τη διαδικασία οι ταύροι ταλαιπωρούνται και οδηγούνται σ’ένα βίαιο θάνατο. Τα 
ζώα εκμεταλλεύονται από τους ανθρώπους και είναι ανυπεράσπιστα μπροστά στη θέλησή τους. Και αυτό το θέαμα μόνο 
ευχαρίστηση δεν πρέπει να προσφέρει 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ 
  
 Τι γνωρίζετε για τα πειραματόζωα;  
 Πειραματόζωα είναι τα ζώα που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες, για να μπορέσουν να 
μελετήσουν κάποιες αρρώστιες και να βρουν τα φάρμακα για τη θεραπεία τους . 
Πειραματόζωα είναι όμως και τα ζώα που χρησιμοποιούνται για να ανακαλύψουν οι 
ερευνητές αν κάποια περιβάλλοντα μπορούν να βλάψουν την ανθρώπινη ζωή. Όπως περιοχές 
μολυσμένες από ραδιενέργεια, χημικές ουσίες και τα ζώα που στέλνουν στο διάστημα. 

 Ακόμα είναι και τα ζώα που η γενετική επιστήμη παράγει με παρεμβάσεις, που κάνει στα 
γονίδιά τους στα εργαστήρια. 

 Είναι δηλαδή τα αθώα θύματα του ζωικού βασιλείου, που είχαν την ατυχία να συγγενεύουν 
περισσότερο βιολογικά με τον άνθρωπο, που σαν πιο νοήμον ον πάνω στη γη, τα εξουσιάζει 
αναγκάζοντάς τα να ταλαιπωρούνται και να πεθαίνουν για χάρη του.   

  
Ποια ζώα χρησιμοποιούνται για πειραματόζωα;    
 Κυρίως για πειραματόζωα χρησιμοποιούνται ποντίκια και γουρούνια, αλλά και χιμπατζήδες και πρόβατα και κουνέλια, 
αλλά και κάθε άλλο είδος ζώου που μπορεί το σώμα του να παράγει ουσίες, που θεωρούνται θεραπευτικές, όπως τα 
δηλητηριώδη φίδια. 

 
Ποιοι τα χρησιμοποιούν και για ποιο λόγο; 
 Τα χρησιμοποιούν οι ερευνητές επιστήμονες για την πρόληψη ασθενειών και την ανακάλυψη νέων φαρμάκων 
   
Ποια είναι η προσωπική σας άποψη; 

 Τα πειραματόζωα είναι σίγουρα τα αθώα θύματα ενός πολέμου. Ταλαιπωρούνται, υποφέρουν σωματικά και πολύ 
συχνά πεθαίνουν, για να ζήσουν οι άνθρωποι περισσότερο και καλύτερα. Σίγουρα αυτό δεν ευχαριστεί κανέναν , αλλά αν 
σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι θα θεραπευτούν και θα πάψουν να υποφέρουν, μας δείχνει ότι αυτό είναι αναγκαίο κακό για το 
καλό εκατομμυρίων ανθρώπων. Ναι, αλλά πρέπει να προσπαθούμε αυτά τα ζώα να μην υποφέρουν τουλάχιστον.  

ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Χαρακλιάς Δημήτριος 

Η αναπαραγωγή ολόκληρου οργανισμού μπορεί να γίνει και με μία μέθοδο που ονομάζεται κλωνοποίηση . Σύμφωνα με 
τη μέθοδο αυτή ένα σωματικό κύτταρο μπορεί  να τοποθετηθεί σε κατάλληλο θρεπτικό υλικό και να αρχίσει να διαιρείται . 
Αφού απομονωθούν οι πυρήνες των νέων κυττάρων που δημιουργούνται , είναι εύκολο να εισαχθούν σε ωάρια από τα 
οποία έχουν αφαιρεθεί οι πυρήνες τους . Στη συνέχεια τα ωάρια εισάγονται σε μήτρες θηλυκών οργανισμών  , για να γίνει 
η ανάπτυξη των εμβρύων , όπως συμβαίνει με την εξωσωματική γονιμοποίηση . Οι απόγονοι που δημιουργούνται με αυτόν 
τον τρόπο είναι πανομοιότυποι , διότι το γενετικό υλικό τους είναι το ίδιο , μια και προέρχεται από ένα αρχικό κύτταρο . Η  
τεχνική της κλωνοποίησης μπορεί να εφαρμοστεί και σε κτηνοτροφικές μονάδες , για τη γρήγορη ανάπτυξη του 
πληθυσμού βελτιωμένων ειδών .  

 
 
 

Ζώα για ψυχαγωγία Μουταφίδης Άρης 
 

 Το τσίρκο όπως και ο ζωολογικός κήπος είναι μέρος ψυχαγωγίας. Εκεί μικροί μεγάλοι 
πηγαίνουν να διασκεδάσουν, να δουν τα ζώα, να περάσουν όμορφα την ώρα τους, να θαυμάσουν 
τις ξεχωριστές ικανότητές τους. 

 Υπάρχουν τίγρεις που οι θηριοδαμαστές τους με διάφορους τρόπους, όπως μαστίγια, τα 
εκπαιδεύουν να κάθονται, να πηδάνε μέσα στις φωτιές, ελέφαντες να στέκονται στα δυο τους 
πόδια κρατώντας την ισορροπία τους, να παίζουν με μπάλες μεταξύ τους.. Μαϊμούδες να 

κρέμονται από κλαδιά και να υπακούν στις εντολές των θηριοδαμαστών τους, φώκιες να βουτάνε στα νερά παίζοντας με 
τις μπάλες δίνοντάς τις η μια στην άλλη, υπάρχουν ακόμη ποντικάκια εκπαιδευμένα να προχωρούν σε διαδρόμους, να 
κάνουν τραμπάλες. 

 Στους ζωολογικούς κήπους συναντάμε πληθώρα ζώων, όπως παγώνια, που ανοίγουν τα πολύχρωμα φτερά τους και 
επιδεικνύονται στους θεατές, άλογα μεγαλόσωμα καμαρωτά να περπατούν υπερήφανα, αρκούδες μεγαλοπρεπείς να 
παίζουν με τα μικρά τους, καμηλοπαρδάλεις με τον ψηλό τους λαιμό να τρώνε φύλλα από τα δέντρα, κροκοδείλους που με 
την όψη τους ακόμη προκαλούν στους θεατές φόβο, όταν κολυμπούν στη λιμνούλα του ζωολογικού κήπου. 

 Εκείνα που είναι όμως τα πιο φοβερά στην όψη τους για τους ανθρώπους και οι περισσότεροι τα κοιτούν από μακριά 
ακόμη και όταν βρίσκονται στα κλουβιά τους, είναι τα φίδια. 

 Όλα αυτά τα ζώα και στις δυο περιπτώσεις αποτελούν μέρος ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους  
 Υπάρχουν όμως πολλά μειονεκτήματα για τα ζώα, που ζουν σ’ αυτούς τους χώρους και ειδικά στα τσίρκο. Αυξάνουν 
συνεχώς τις παραστάσεις τους, για να βγάζουν όλο και περισσότερα χρήματα, χωρίς να νοιάζονται πολλές φορές για την 
κούραση και την ταλαιπωρία των ζώων. Τα αφήνουν ακόμη χωρίς νερό και τροφή για να βγάλουν εις πέρας την 
παράσταση. 
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 Αλλά η μεγαλύτερη εκμετάλλευση γίνεται στα ζώα, που έχει περάσει το όριο ηλικίας τους και πρέπει να σταματήσουν. 
Δηλαδή τα γέρικα ζώα που δεν αντέχουν άλλο. Οι υπεύθυνοι όμως συνεχίζουν να τα ταλαιπωρούν, γιατί το κόστος για την 
αντικατάστασή τους είναι μεγάλο. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς κοιτούν μόνο το κέρδος. 
 

 
 
Τσίρκο 

Γιαννούλη Αναστασία  
 Επειδή το τσίρκο ταξιδεύει από πόλη σε πόλη, είναι αδύνατο να προσφέρει στα ζώα τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. 
Μεγαλοπρεπή ζώα όπως τα λιοντάρια, οι τίγρεις, οι ιπποπόταμοι και οι αρκούδες είναι αναγκασμένα να περνούν όλη τη 
ζωή τους σε μικρά κλουβιά στο πίσω μέρος των φορτηγών. ΄Όταν ζουν ελεύθερα οι ελέφαντες περπατάνε πολλά 
χιλιόμετρα κάθε μέρα. Στο τσίρκο περνούν τις περισσότερες ώρες τους δεμένοι με αλυσίδες στα πόδια, σχεδόν ανήμποροι 
να κουνηθούν. 

 Τα ζώα του τσίρκου τρελαίνονται επειδή τα περιορίζουν σε μικρά κλουβιά.. Για να τους διδάξουν κόλπα ή για να τα 
αναγκάσουν να βγουν στην αρένα για την παράσταση, οι θηριοδαμαστές χτυπούν, δέρνουν ή σπρώχνουν με ραβδιά τα 
ζώα. Αυτά τα στάδια της εκπαίδευσης βέβαια δε βλέπουν ποτέ το φως της δημοσιότητας. 

 Τα κόλπα δε διασκεδάζουν τα ζώα, είναι αναγκασμένα να κάνουν τα ίδια κόλπα για πολλά χρόνια.. 
 Γι’ αυτό μην επισκέπτεστε τσίρκο με ζώα, γιατί θα πληρώσετε για να δείτε ζώα που υποφέρουν κι έτσι θα διαιωνίζονται 
τα βασανιστήριά τους. 

 
 
 Το τσίρκο 
Μπαρά  Ιωάννα 
 
 Ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται τα ζώα για να βγάλει λεφτά. Παίρνουν τα ζώα στο τσίρκο να τα δει 
και να τα θαυμάσει ο κόσμος. 

 Βάζουν τα ζώα να εκτελούν κάποια νούμερα. Για παράδειγμα τα βάζουν να πηδούν μέσα από στεφάνια με φωτιές, να 
κάνουν ακροβατικά, να πατούν σε τεντωμένα σχοινιά κι ακόμη να κάνουν ποδήλατο. 

 Η ανταμοιβή των ζώων για όλα αυτά καμία.  
 Ακόμη παίρνουν τα ζώα στους ζωολογικούς κήπους. Εκεί τα έχουν κλεισμένα σε κλουβιά όπου οι άνθρωποι τα βλέπουν. 
Τα άγρια ζώα του τσίρκου , για να τα θρέψουν οι άνθρωποι, παίρνουν τα αδέσποτα από τις γειτονιές και τους τα δίνουν να 
τα φάνε. 
΄Όλα αυτά ο άνθρωπος τα κάνει για να κερδίσει χρήματα. Δε σκέπτεται ότι και τα ζώα θέλουν να ζήσουν όπως αυτός και 
τα σκοτώνει. 
 
Η αρκούδα χορεύτρια 
    `   
Μέχρι πρόσφατα το επάγγελμα του «αρκουδιάρη» ήταν πολύ 
συνηθισμένο στη χώρα μας. Οι αρκούδες περιφέρονταν στους δρόμους, 
όπου «εκτελούσαν» διάφορα νούμερα. Ο νόμος ήταν δύσκολο να 
εφαρμοστεί, καθώς δεν υπήρχε κάποιο κέντρο-πάρκο να φινοξενήσει τις 
αρκούδες, που κατάσχονταν Έτσι οι αρκούδες παρέμεναν στους κατόχους 
τους και εξακολουθούσαν να περιφέρονται στους δρόμους. 

 
Αρκούδα-χορεύτρια 
     Γιαννούλη Αναστασία 
 Για να συλλάβουν τα αρκουδάκια οι αρκουδιάρηδες σκότωναν τη μητέρα αρκούδα. Με τη δημιουργία του Κέντρου 
Προστασίας Αρκούδας (Περιβαλλοντικό Κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ),όπου φιλοξενούνται τα ζώα που κατάσχονται, 
δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη εξάλειψη αυτής της πρακτικής στην Ελλάδα. Κάθε περίπτωση αρκούδας-
χορεύτριας δε σημαίνει μόνο ταπείνωση, βάναυση μεταχείριση και εκμετάλλευση του ζώου, αλλά τουλάχιστον λιγότερες 
αρκούδες στο φυσικό τους περιβάλλον. 
 
Το παζάρι της καμήλας  
    Μπαρά Ιωάννα 
 
« Καμήλα δυνατή, καλή και Υπάκουη». Μόλις 40 χμ από το Κάιρο, ένα παζάρι αλλιώτικο από τα’ άλλα, ένα παζάρι 
σκληρό, το οποίο δύσκολα παρακολουθούν οι ξένοι. Ένα παζάρι καμήλας… 

 Οι άνθρωποι του παζαριού σημαδεύουν τις καμήλες, που είναι έτοιμες για πώληση. 
 Φτάνοντας στο παζάρι της καμήλας το πρώτο πράμα που θα δεις είναι το εμπόρευμα, που δεν τα κατάφερε και 
εξέπνευσε στο δρόμο. Λόγω της μεγάλης απόστασης και των αντίξοων συνθηκών, κάποιες πεθαίνουν πριν φτάσουν στο 
παζάρι. ΄Όταν είσαι πια μέσα στο παζάρι πληρώνεις πρώτα τέσσερις λίρες (1 ευρώ). Βέβαια παρόλο που οι ξένοι δε 
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συνηθίζεται να έρχονται στο παζάρι, δε σημαίνει ότι δε θα προσπαθήσει κάποιος να σου πουλήσει»καμήλα δυνατή, καλή 
και υπάκουη». Για τους εμπόρους ισχύει ό,τι συμφωνηθεί προφορικά. 
Το παζάρι της καμήλας δεν ενδείκνυται για επίσκεψη από «Ζωόφιλους» δυτικούς, οι έμποροι είναι ανελέητοι με τα ζώα 
και ο μόνος τρόπος που ξέρουν για να τις μετακινήσουν είναι το ξύλο. 
 

Εξαφάνιση των ζώων 
 
 Πολλά ζώα έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος και να επιβιώνουν στις νέες 
συνθήκες, που κάθε φορά δημιουργούνται. Ορισμένες φορές ωστόσο, όταν οι αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον είναι 
ιδιαίτερα ‘έντονες, μερικά ζώα δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Έτσι  κάποια είδη ζώων εξαφανίζονται. 

 
Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα 
      
 Πολλά σπάνια είδη πουλιών και ζώων ζουν και αναπαράγονται στη χώρα μας. Ανάμεσά τους τα πιο γνωστά είναι ο 
λύκος και η καφέ αρκούδα, που ζουν στους ορεινούς όγκους της Β. Ελλάδας. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα είδη 
πουλιών και ζώων, όχι τόσο γνωστά, που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. 

     

Η καφέ αρκούδα εξαφανίζεται 
 
  Υπάρχει ένα ζώο που 3.500.000 χρόνια τώρα επιβιώνει χάρη σε αξιοθαύμαστους μηχανισμούς προσαρμογής : 
αναστέλλει την εγκυμοσύνη του, γεννάει το χειμώνα και όχι  την άνοιξη, αποθηκεύει λίπος και πέφτει σε χειμέριο 
λήθαργο. Στη διάρκεια του μάλιστα δεν αποβάλλει ούρα και κόπρανα, χωρίς ωστόσο να δηλητηριάζεται ο οργανισμός του. 
Είναι η καφέ αρκούδα που , χάρη  κυρίως  στον άνθρωπο κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Μαζί της όμως θα χαθούν και 
πολύτιμες , για την επιστήμη πληροφορίες. Η καφέ αρκούδα έχει ύψος 1.25μ., μεγάλο σώμα με πυκνό τρίχωμα. Το 
χειμώνα πέφτει σε χειμέριο λήθαργο και γεννάει 2-3 μικρά ανά 2 χρόνια. Έχει απίστευτη δύναμη αλλά ήρεμο χαραχτήρα. 
Η καφέ αρκούδα είναι το μόνο είδος αρκούδας που ζει στη χώρα μας. 160 αρκούδες έχουν απομείνει στην Ελλάδα, στην 
Πίνδο και στη Ροδόπη. 

 

 
Ο λύκος 
 
Σαρκοφάγο θηλαστικό της οικογένειας των Κυνιδών. Έχει  ευλύγιστο και δυνατό σώμα, με μήκος 1μ. περίπου, έχει 
μυτερό ρύγχος και όρθια αυτιά. Τα μάτια του είναι λοξά και έχει μακριά και λοξή ουρά. Ζει σε μερικές περιοχές της 
Ευρώπης  και είναι προστατευόμενο είδος γιατί κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Στη χώρα μας ζουν περίπου 190 λύκοι στην 
Πίνδο και πιθανόν στη Ροδόπη. 
Ο λύκος υπήρξε το θηλαστικό με τη μεγαλύτερη γεωγραφική εξάπλωση στον πλανήτη μας. Σήμερα έχει εξαφανιστεί από 
ένα μεγάλο μέρος της προηγούμενης κατανομής του, που κάλυπτε σχεδόν όλο το Βόρειο Ημισφαίριο. Από το 14ο αιώνα 
και μετά από συστηματικές προσπάθειες εξόντωσής του εξαφανίστηκε από 14 χώρες της Δ. Ευρώπης. Ο λύκος δεν υπήρξε 
ποτέ στόχος προσπαθειών ολοκληρωτικής εξόντωσης στην Ελλάδα. 

 
Το ευρωπαϊκό ελάφι 
     
 Είναι ζώο αποκλειστικά χορτοφάγο. Το αρσενικό έχει κλαδωτά κέρατα, που μεγαλώνουν κάθε χρόνο και το θηλυκό 
γεννά ένα μικρό, σπάνια δύο, το χρόνο. Στη χώρα μας έχουν απομείνει ελάχιστα στην οροσειρά της Ροδόπης και στην 
χερσόνησο της  Σιθωνίας στην Χαλκιδική, κυρίως λόγω της καταστροφής των δασών και του παράνομου κυνηγιού. 

 
Ζαρκάδι 
 
Αρτιοδάκτυλο  μηρυκαστικό  της οικογένειας των Ελαφίδων. Είναι μικρότερο από το ελάφι, έχει σώμα ευκίνητο , 
τρίχωμα κοκκινωπό και κέρατα που στο αρσενικό κάνουν διακλαδώσεις και πέφτουν το φθινόπωρο για να ξαναφυτρώσουν  
στο τέλος του χειμώνα. Ζει στα δάση της κεντρικής και νότιας Ευρώπης. Τρέφεται με χόρτα και δρύπες. Στην Ελλάδα 
έχουν μόλις απομείνει 150 ζαρκάδια. 

 
 
 

Πίθηκοι σε κίνδυνο  
    Γιαννούλη  Αναστασία 
 
Σίγουρα οι πίθηκοι δεν διανύουν τις καλύτερες μέρες τους παγκοσμίως. Τα έντονα προβλήματα επιβίωσής τους τείνουν 
να γίνουν προβλήματα σταδιακής εξαφάνισης. Αλλού τους κυνηγούν για το κρέας τους, αλλού καταστρέφουν τα δάση, 
όπου ζουν και αλλού τους αιχμαλωτίζουν για να τους μετατρέψουν σε οικόσιτους. 
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Πτηνά που απειλούνται με εξαφάνιση 
 
Ο βασιλαετός 
   Μπαρά  Ιωάννα 
 
 Είναι ο σπανιότερος αετός της Ελλάδας και ένα από τα σπανιότερα αρπακτικά πουλιά των χωρών της Μεσογείου. 
Τρέφεται με τρωκτικά, ερπετά και άλλα μικρά ζώα. Κάθε ζευγάρι γεννά 1-3 αυγά. Στη χώρα μας υπάρχουν πλέον μόνο 10 
ζευγάρια βασιλαετών, τα περισσότερα ζουν στα δάση της Μακεδονίας και της Θράκης, 

 Οι κυριότεροι κίνδυνοι που το απειλούν είναι το παράνομο κυνήγι, τα γεωργικά φάρμακα και η καταστροφή των δασών. 
 
Ο αργυροπελεκάνος 
    
 Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πουλιά της γης,  φτάνει τα 13 κιλά βάρος, και με άνοιγμα φτερών 3,50 μ. Στην Ευρώπη ζει 
μόνο στα Βαλκάνια φτιάχνοντας τη φωλιά του σε λίμνες και σε παράκτιους υγρότοπους. Τρέφεται με ψάρια και φωλιάζει 
στη Μεγάλη Πρέσπα, τον Αμβρακικό, τη λίμνη Κερκίνη, το δέλτα του Αξιού και τη λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος. Οι 
κυριότεροι κίνδυνοι που τον απειλούν είναι: Το παράνομο κυνήγι, η καταστροφή των υγρότοπων και η καταστροφή των 
φωλιών τους. 

 
 
 

ZΩΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 
 

Θαλάσσια θηλαστικά 
    Μπαρά Ιωάννα 
 
 Υπάρχουν πολύ λιγότερα είδη θηλαστικών κι ο αριθμός τους έχει περιοριστεί ακόμα περισσότερο εξαιτίας της απληστίας 
των ανθρώπων, που εκμεταλλεύονται οικονομικά το δέρμα, το λίπος και το κρέας τους. Ωστόσο, επειδή το νερό μπορεί και 
κρατάει τεράστια βάρη, ανάμεσα στα θηλαστικά αυτά βρίσκουμε το πιο μεγάλο θηλαστικό που υπάρχει σήμερα, η 
φάλαινα. Από εκατομμύρια χρόνια, τα γιγαντιαία αυτά ζώα , έχουν προσαρμοστεί στο θαλάσσιο περιβάλλον και μόνο ο 
τρόπος της αναπνοής τους τα συνδέει με τους χερσόβιους προγόνους τους. 

 
Φάλαινα 
 
 Κοινό όνομα των κητωδών θηλαστικών, που έχουν ογκώδες σώμα. Η πιο σημαντική είναι η μαύρη φάλαινα 18 μ. μήκος 
και 40-50 τόνους βάρος. Η πιο μεγάλη είναι η γροιλανδική φάλαινα 21-24 μ. μήκος , η οποία όμως είναι είδος προς 
εξαφάνιση. Η νεοφάλαινα η πυγμαία ζει στο νότιο ημισφαίριο και είναι το πιο μικρό μυστακοκήτος με 6 μ. μήκος. Η 
φάλαινα-πιλότος φτάνει σε μήκος 7-8 μ. Ζει σε μεγάλα κοπάδια(ως 1000 άτομα), που το καθένα έχει ένα αρσενικό για 
αρχηγό. 

 Το κυνήγι της φάλαινας, που άλλοτε ήταν πολύ διαδεδομένο, έχει απαγορευτεί αυστηρά, για  να αποφευχθεί η 
εξαφάνιση αυτών των θηλαστικών. Συγκεκριμένα έχει απαγορευτεί το κυνήγι του γαλάζιου φαλαινόπτερου: το είδος που 
μετρούσε πάνω από 300.000 φάλαινες το 1865, μειώθηκε σε περίπου 1000 το 1980. 

 
Φάλαινα 
   Γιαννούλη Αναστασία 
 
 Τι τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των φαλαινών μειώθηκε σημαντικά και εμφανίστηκε κίνδυνος εξαφάνισής τους. Γι 
αυτό το Δεκέμβριο του 1941 θεσπίσθηκε διεθνής σύμβαση από δεκαεννέα χώρες, σχετική με το κυνήγι της φάλαινας, που 
καθόρισε τους τόπους και τη χρονική διάρκεια της φαλαινοαλιείας. Επίσης πάρθηκαν ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία 
των νέων φαλαινών και των μητέρων τους. Ορίστηκε επίσης και ο αριθμός των φαλαινών που επιτρέπονται να αλιεύονται 
κάθε χρόνο. 

 
 
 
Θαλάσσιος ελέφαντας 
 
 Θηλαστικό πτερυγιόποδο της  οικογένειας  των φωκιδών, το μήκος του φτάνει τα 7 μ. Ζει κατά μήκος των ακτών της Ν. 
Αμερικής. 

 
 Δελφίνι 
   
 
 Τα δελφίνια λόγω της εξυπνάδας τους, για οικονομικό σκοπό, τα αλιεύουν με ακόντιο ή δίχτυ, προσεχτικά μην τα 
χτυπήσουν πολύ, τα χρησιμοποιούν και στο τσίρκο και σε παιδικούς κήπους για να εκτελούν διάφορα γυμνάσματα 
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Καρχαρίες 
 
Στη ζωολογία , κοινό όνομα ορισμένων ψαριών, που ανήκουν  στην υποκλάση των σελαχοειδών. Έχουν σώμα με 
επίμηκες σχήμα, καλυμμένο από δέρμα αρκετά τραχύ εξαιτίας των λεπιών , πουν το καλύπτουν. Η αναπνοή γίνεται με 
βράγχια, που δεν είναι σκεπασμένα από καλύπτρες. Οι καρχαρίες είναι πολύ ικανοί κυνηγοί. Τα θύματά τους 
αιχμαλωτίζονται κυρίως χάρη στην αίσθηση της όσφρησης και στην ικανότητα να αντιλαμβάνονται ακόμα και τις 
ελάχιστες δονήσεις του νερού.  

 Το στόμα αποτελείται από πολλές σειρές μυτερών δοντιών.΄Όταν χαλούν οι μπροστινές σειρές , αντικαθίστανται από τις 
πίσω. Ορισμένα είδη καρχαριών είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο, γιατί επιτίθενται σ’ αυτόν. Ψαρεύονται για το κρέας 
τους και το δέρμα τους. Οι καρχαρίες είναι διαδεδομένοι στις θάλασσες όλου του κόσμου. 
 
Φώκια  monachus monachus. 
 
Μπαρά Ιωάννα 
 H μεσογειακή φώκια είναι το πλέον απειλούμενο είδος φώκιας στον κόσμο. Υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός τους σ’ όλο 
τον κόσμο δεν ξεπερνά τις 500, από τις οποίες οι περισσότερες ζουν στο Ιόνιο και κυρίως στις Β. Βόρειες Σποράδες, σε 
απομονωμένες σπηλιές. Τρέφονται με ψάρια και γεννούν 1-2 μικρά κάθε δεύτερο χρόνο. 

 Οι κυριότεροι κίνδυνοι που τις απειλούν είναι:Η καταστροφή των βιοτόπων τους, η θανάτωσή τους από τους ψαράδες , 
επειδή τους καταστρέφουν τα δίχτυα, η ρύπανση της θάλασσας και η έλλειψη τροφής. 

               

 
Ο θαλάσσιος ίππος 
 
Σαρκοφάγο πτεριγυόποδο που βρίσκεται κυρίως στις αρκτικές θάλασσες. 
Έχει επιβλητικές διαστάσεις. Το γέρικο αρσενικό μπορεί να φτάσει σε μήκος 
3,7μ. και βάρος 1.200κ.! Τυπικό χαρακτηριστικό του είναι οι μακριοί  άνω 
χαυλιόδοντες. Ζει σε κοπάδια, ειρηνικά. Ο θαλάσσιος  ίππος επιτίθεται όταν 
του επιτεθούν. Λιγοστά κοπάδια θαλάσσιων ίππων ζουν ακόμη στον 
Ατλαντικό Ωκεανό. 

 
 
 
 
 
Θαλάσσια χελώνα caretta caretta    
 
 Σε όλον τον κόσμο υπάρχουν 8 είδη θαλάσσιας χελώνας. Η caretta caretta είναι η μόνη, που ζει στις ελληνικές θάλασσες 
στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, τις δυτικές ακτές της Πελοποννήσου, αλλά και στην Κρήτη. Γεννά γύρω στα 100 
αυγά, τα  οποία θάβει μέσα στην άμμο και εκκολάπτονται σε περίπου 55 μέρες. Τα νεογέννητα χελωνάκια ξεκινούν 
αμέσως το ταξίδι τους για τη θάλασσα, στην πορεία αυτή όμως τα περισσότερα χάνονται. Η caretta caretta επιστρέφει και 
γεννά τα αυγά της  κάθε χρόνο στην ίδια παραλία. 

 Οι κυριότεροι κίνδυνοι που την απειλούν προέρχονται κυρίως από τον άνθρωπο:Μειώνονται συνεχώς οι παραλίες που 
μπορεί να γεννήσει και τραυματίζονται από τα σκάφη και δίχτυα των ψαράδων.  
 

 
 
Θαλάσσια χελώνα caretta caretta 
   
Γιαννούλη Αναστασία 
 
 Η φύση στα Ιόνια νησιά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Στις 
θάλασσες του Ιονίου μερικά σπάνια είδη θηλαστικών, που 
κινδυνεύουν με εξαφάνιση, όπως η χελώνα  caretta caretta, 
μεσογειακή φώκια monachus monachus αλλά και τα 
συμπαθέστατα δελφίνια. 

 Η Ζάκυνθος είναι παγκοσμίως γνωστή στους οικολόγους  για το 
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της, στον κόλπο του Λαγανά, καταφύγιο 
της caretta caretta, που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί για την 
προστασία της.  
 

 
 
 



 43

 

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Το πρόγραμμά μας, το συνδέσαμε με τα μαθήματα του σχολείου και περισσότερο με 

τη Γλώσσα, Τα Φυσικά, τη Γεωγραφία, τα Εικαστικά και τη Μουσική. Δηλαδή ασχοληθήκαμε 
με τα ζώα και μέσα από κάποιες ενότητες αυτών των μαθημάτων. 

 

 
 
 
 Επίσης, συνδέσαμε το θέμα μας με την Ποίηση, την Ιστορία, τη Μυθολογία, τη 
Θρησκεία, την Παράδοση (Παραμύθια, αινίγματα, παροιμίες …) και το παιχνίδι. 
   

Για παράδειγμα, ψάξαμε και βρήκαμε λογοτεχνικά κείμενα (πεζά και ποιήματα), τα 
οποία αναφέρονται σε διάφορα ζώα. Παράλληλα, ζωγραφίσαμε αυτά τα ζώα και κάναμε 
εικονογράφηση κάποιων ποιημάτων. 
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ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 

 

ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 
 
 

Σε μια κυψέλη ζούσανε εννέα μελισσούλες, 
που ήταν καλές και τακτικές νοικοκυρούλες .  
Όλη την ημέρα δούλευαν οι εννέα μελισσούλες ,  
μελάκι φτιάχνανε γλυκό μες στις μικρές τρυπούλες .  
Μια αρκουδίτσα είδε τις εννέα μελισσούλες ,  
και οι αρκουδίτσες ξέρετε είναι πολύ λιχούδες.  
Κυνήγι έπεσε τρελό μες στο μεγάλο δάσος ,  

κι η αρκουδίτσα φώναξε «συγγνώμη έκανα λάθος» . 
 Οι μελισσούλες τ’ άκουσαν και χάρηκαν πολύ ,  
με την αρκούδα έγιναν φίλοι κολλητοί. 
 
Έφη Σιδηροπούλου 
 
 
 

 
 
 
 

     
  

 
 
 
 

ΧΕΛΙ∆ΟΝΟΦΩΛΙΑ 
Χελιδόνια χτες πέρασαν κλεφτά 
Κι επέταξαν κατά τ’ ανοιχτά 
Κι εκελάηδησαν «πάμε συντροφιά 
Πάμε σ’ άλλη γης , σ’ άλλη ομορφιά» 
 
 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: ΔΙΑΠΛΑΣΗ  ΤΩΝ  ΠΑΙΔΩΝ  

Ο ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 
Σαν έμαθε τη λέξη καλησπέρα 
Ο παπαγάλος είπε ξαφνικά: 
« Είμαι σοφός , γνωρίζω Ελληνικά , 
τι κάθομαι δω πέρα; » 
 
Την πράσινη ζακέτα του φορεί 
Και στο συνέδριο των πουλιών πηγαίνει 
Για να τους πει μια γνώμη φωτισμένη 
Παίρνει μια στάση λίγο σοβαρή , 
Ξεροβήχει , κοιτάζει λίγο πέρα, 
Και του λέει: « καλησπέρα ». 

ΑΧ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ 
   Αχ κουνελάκι , κουνελάκι ξύλο που θα το φας, 

Μέσα σε ξένο περιβολάκι τρύπες γιατί τρυπάς. 
Μη μου σουφρώνεις τη μυτίτσα  
Μη μου κουνάς τα αφτιά 
Μη μου κλείνεις το ματάκι 
Είσαι μια ζωγραφιά. 
 

ΤΟ ΓΑΤΑΚΙ 
Είμαι ένα μικρό γατάκι,  Πλένω μούτρα , χέρια , πόδια 
Άσπρο άσπρο παχουλό. Κι όλα λάμπουν μια χαρά 
Έχω ένα ροζ γλωσσάκι στα δεντράκια σκαρφαλώνω 
Και ένα φιόγκο στο λαιμό. Τα ποντίκια κυνηγώ. 
Έχω μια μικρή μυτίτσα  Με την ουρίτσα μου τα βάζω 
∆υο ματάκια πονηρά  και ποτέ δε σταματώ. 
Έχω δυο μικρά αφτάκια Κι όταν ξάφνου ακούω σκύλο 
Και μεγάλη μια ουρά.  Χάνομαι σαν το τρελό. 
Το πρωί μόλις ξυπνήσω Μα δε χάνω τον καιρό μου 
Κάθομαι στα μαλακά,  Τρέχω-τρέχω να κρυφτώ. 
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   ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ 
Το καναρίνι στο κλουβί   μ’ αυτό με κομπιαστή λαλιά 
Με πόση χάρη κελαηδεί!  Σάμπως παράπονο αρχινά. 
Μα εγώ τον όμορφο σκοπό  Πώς η μικρούλα του ψυχή 
Πως τον ακούω θλιβερό!  Τηνε βαστάει τη φυλακή; 
Χωρίς ν΄απλώνει τα φτερά 
Πού την εβρίσκει τη χαρά;  Χρόνο το χρόνο ολοζωή 
Πώς η μικρούλα του η ψυχή  μόνο του μέσα στο κλουβί; 
Τηνε βαστάει τη φυλακή;  Και να θωρεί τον ουρανό 
     Από δωμάτιο σκοτεινό; 
Το κοριτσάκι ζωηρό   Και να μην παίζει στα κλαδιά 
Του κάνει χάδια ένα σωρό.  Μαζί με τα ’άλλα τα πουλιά; 
Του δίνει ζάχαρη πολλή  Πώς η μικρούλα του ψυχή 
Και του λαλεί και το φιλεί  τηνε βαστάει τη φυλακή;  

ΕΝΑΣ ΠΕΛΑΡΓΟΣ 
   
 Ένας πελαργός  Τη χρυσή αντηλιά. 
 Είχε μείνει αργός Σαν μικρός Θεός 
 Και στο μπουχαρί στο’ να πόδι ορθός 
 Βγήκε να χαρεί  ώρες θα σκεφτεί 

     ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΤΗΣ ΨΙΨΙΝΑΣ 
 
Καλημέρα ψιψίνα   Καληνύχτα , ψιψίνα 
Μ’αρέσεις πολύ       στη φωτιά 
Έχεις μαύρα μουστάκια Με τις σπίθες αστράφτει 
Και γούνα απαλή  Η χρυσή σου ματιά.  
Όταν ψάρι μυρίζεις  Τα ποντίκια κρύφτηκαν  
Που ψήνει η κυρά  Ο αέρας περνά 
Τριγυρνάς, νιαουρίζεις  κουλουριάσου ψιψίνα 
Με ορθή την ουρά.  Κοιμήσου ξανά. 

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ 
Το πανέμορφο παγώνι  Σαν ανοίξω το φτερό, 
Κατηγόραγε τ’ αηδόνι  γίνομαι άξαφνα κυρία 
«Τραγουδεί στην ερημιά με σμαράγδινη βεντάλια 
και θαυμάζουν τη φωνή του. που πηγαίνει στο χορό » 
Μα δε βλέπουν το κορμί του « Ειν ’αλήθεια » λέει τ’ αηδόνι 
Που ’χει τόση ασχημιά; το έρημο και μοναχό, 
Σταχτερό κοντούλι σώμα, « μ’ έκανε ο Θεός φτωχό, 
Μήτε ουρά και μήτε χρώμα σ’ έντυσε για το σαλόνι, 
Που η λαμπρή μου θεωρία τα στολίδια σου να δείξεις 
Και της όψης μου τα μάγια! Μα το στόμα μην ανοίξεις » 
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ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΟΥ ΦΙΛΟΙ 
 
Πάπιες , κότες , γάτες , σκύλοι 
Είναι οι πιο καλοί μου φίλοι. 
Στην εξώθυρα στον κήπο, 
Με προσμένουν όταν λείπω 
Το πρωί σαν πάω σχολείο 
Μου φωνάζουν: « Φίλε αντίο » 
Κι όταν εύκαιρο με βρούνε 
Όλο ευγένεια θα πούνε: 
«Γαβ , παπα , κοκό» και « νιάου» 
δηλαδή μου λεν «πεινάω». 

ΤΟ «ΚΑΘΑΡΟ» ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ 
 
Γουρούνι, γουρουνόπουλο 
Γουρουνοκουμπαρόπουλο 
Πες μου που πας και πλένεσαι 
Και γουρουνολευκαίνεσαι; 
Κάτω στα γουρουναύλακα 
Που τρέχουνε τ’απόνερα 
Του λιοτριβιού τα λιόνερα 
Εκεί πάω και πλένομαι 

Και γουρουνολευκαίνομαι’’ 

 ΤΡΕΙΣ ΚΟΤΟΥΛΕΣ 
 
Τρεις κοτούλες στην αυλή! 
Πρώτη πάει η παρδαλή, 
Ειν΄η μαύρη μεσιανή 
Κι η άσπρη πίσω ακολουθεί 
Περπατούν καμαρωτές 
Κι όλοι λεν « ποιες ειν΄αυτές! » 
 
Βγαίνει η πρώτη απ΄τη φωλιά 
Με τα δέκα της πουλιά 
Έχει η μαύρη κάνει αυγό 
Κι η άσπρη λέει « Θα ιδείτ΄εγώ ! » 
Σπουργιτάκι από ψηλά  
Τις κοιτάζει και γελά. 

ΦΥΓΕ ΠΟΝΤΙΚΑΚΙ 
  
Φύγε ,  φύγε ποντικάκι, 
Μη σε πιάσει το γατάκι 
Και αν σε πιάσει πεινασμένο 
Θα σε φάει το καημένο. 

Ο ΚΟΚΟΡΑΣ 
 
Κόκορας χρυσός ο ήλιος 
Στης αυγής το φράχτη βγαίνει 
Κικιρίκου, όλα ξυπνήστε , 
Κι είναι η ώρα περασμένη ! 
 
Κικιρίκου ! Κι ανεβαίνει 
Πάει ψηλά κλαρί κλαρί 
 Φτάνει στ’ουρανού το θόλο: 
Κικιρίκου ! Κικιρί ! 
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ   Εικονογράφηση:     Ελένη Χαρίση 
 
 
 
   ΤΙΓΡΗ 
Η άγρια τίγρη της Ινδίας στην πυκνή τη ζούγκλα ζει, 
Είναι κι άλλα εκεί θηρία, μα δε ζουν μ’αυτή μαζί. 
Όλοι οι άνθρωποι την τρέμουν,κι όταν βγαίνει για κυνήγι 
Τη φοβούνται όλα τα αγρίμια κι ευθύς όπου φεύγει-φεύγει. 
 
   
    
 

ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ 
Ο ελέφαντας ειν’ γίγαντας κι έχει μεγάλα αυτιά, 
Μακριά την προβοσκίδα του, τα πόδια του πλατιά. 
Με χόρτα μόνο τρέφεται, σε χώρες ζει ζεστές,  
Εύκολα εξημερώνεται και κάνει και δουλειές. 

 
    
 
 
 
 

ΖΕΒΡΑ 
Ο ζέβρος άγριος γάιδαρος , πατρίδα του η Αμερική. 
Γεννάει μονάχα ένα μικρό, που τ’ αγαπάει πολύ-πολύ.  
Στα καταπράσινα λιβάδια βοσκάει με στημένο αυτί , 
Τον κυνηγούνε τα λιοντάρια και τρέχει να προφυλαχτεί. 

 
    
 

ΧΙΜΠΑΝΤΖΗΣ 
Με άνθρωπο μοιάζει ο χιμπαντζής, αλλ’ άνθρωπος δεν είναι. 
Σαν χέρια είναι τα πόδια του κι έχει κοιλιά μεγάλη. 
Κοντούτσικος και δυνατός , εύκολα ημερώνει 
Κάνει δουλειές σαν άνθρωπος , αλλ’ άνθρωπος δεν είναι. 

 
    

ΠΙΓΚΟΥΪΝΟΙ 
Στις ερημιές του Νότιου Πόλου , που το κρύο δεν τις αφήνει , 
Με πετρίτσες τις φωλιές τους χτίζουν πάντα οι Πιγκουΐνοι . 
Με τα μαύρα τα φτερά τους μοιάζουν κύριοι καθώς πρέπει ,  
Περπατούν καμαρωμένοι κι είναι πάντα αγαπημένοι . 
 
 

    
ΚΑΜΗΛΑ 

Είναι η Καμήλα δυνατή καμπούρα έχει στην πλάτη , 
Και περπατάει στην έρημο δίχως να πιεί νερό , 
Γιατί έχει στο στομάχι της φούσκα , νερό γεμάτη , 
Και λίγο χόρτο της αρκεί , αν είναι και ξερό . 
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  ΡΙΝΟΚΕΡΟΣ 
Μ’ ένα κέρατο στη μύτη και με μάτι πονηρό , 
Ο Ρινόκερος τρώει χόρτα , μα θεριό είναι τρομερό. 
Ρίχνεται πάνω σ’ εκείνον όπου πάει να τον πειράξει , 
Με το κέρατο τον σχίζει , αν τυχόν και τον προφτάσει. 
 

   
 
 

   ΑΣΠΡΗ ΑΡΚΟΥ∆Α 
Στα παγόβουνα του Πόλου , στην αιώνια ερημιά , 
Άσπρη Αρκούδα ζει μονάχη και τις φώκιες κυνηγά . 
Φτιάχνει τρύπες μες στον πάγο , με το πόδι της ψαρεύει , 
Κι αν πειράξει το μικρό της φοβερίζει και αγριεύει . 

 
   

ΚΑΜΗΛΟΠΑΡ∆ΑΛΗ 
Καμηλοπάρδαλη ψηλή ,  
με το λαιμό σου το μακρύ , 
Που απ’ της Αφρικής τα δέντρα συ  
τρως μονάχα την κορφή , 
Άκακο ζώο είσαι κι ωστόσο  
σε κυνηγούν πάρα πολύ , 
Για το πολύτιμο σου  δέρμα  
και για το κρέας το παχύ . 

 
   
 
 

ΚΡΟΚΟ∆ΕΙΛΟΣ 
Οι Κροκόδειλοι που ζούνε στ ’Αφρικάνικα ποτάμια , 
Όλη μέρα είναι κρυμμένοι μες στη λάσπη ή στα καλάμια . 

Κι όταν πέφτει το σκοτάδι και σκεπάζει όλους τους   τόπους , 
Κυνηγούν να φαν ζωάκια , κυνηγούν να φαν ανθρώπους . 

 
 
 
 
 
  ΤΑΡΑΝ∆ΟΣ 
Μ’ ελαφάκι μοιάζει ο Τάρανδος που ζει στη Λαπωνία , 
Σ’ όλες τις βόρειες περιοχές , σ’ Αλάσκα , Σιβηρία . 
Το γάλα του είναι νόστιμο , πλούσιο το τρίχωμά του , 
Και βοηθάει τον άνθρωπο σέρνοντας τα έλκηθρά του . 
 
 
 

  ΚΑΓΚΟΥΡΟ 
Στην απέραντη Αυστραλία μόνο ζει το Καγκουρό. 
Έχει τσέπη στην κοιλιά του για να βάζει το μωρό . 
Έχει ουρά πλατιά μεγάλη , πόδια μπροστινά μικρά , 
Ξέρει πυγμαχία και τρέχει σάμπως να’ χε και φτερά . 
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Χαρακλιάς Δημήτρης 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΣ 

 1Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νάτσιος Σωκράτης 
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3Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ (1η σελίδα) 

Μπαρά Ιωάννα 



 51

3Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ (2η σελίδα) 
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ΖΩΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
   Σωκράτης  Νάτσιος 

• Η  μυθολογία λέει πως η θεά Άρτεμις, θεά του κυνηγιού και των δασών, μεταμόρφωσε το βοσκό Ακεαίωνα σε 
ελάφι και αμέσως τον κατασπάραξαν τα κυνηγετικά του σκυλιά. Αυτό το έκανε η θεά γιατί ο Ακεαίων την είχε 
αντικρίσει γυμνή όταν αυτή λουζόταν. 
• Ο αετός στην μυθολογία είναι το θεϊκό και ουράνιο πουλί, βοηθός του Δία και το αγαπημένο του πουλί, που τον 

ανέθρεψε όταν ήταν βρέφος .Ο Δίας πολύ συχνά μεταμορφωνόταν σε αετό. Οι ιδιότητές  του αυτές έκαναν τον αετό 
σύμβολο των βασιλέων που έλεγαν ότι κατάγονταν από τον Δία. Σύμφωνα με τον μύθο ο αετός γεννήθηκε την ίδια ώρα 
με τον Δία. Ο αετός κρατάει ή φέρνει στον Δία τον κεραυνό και με εντολή του αρπάζει το Γανυμήδη ή κατατρώγει το 
συκώτι του Προμηθέα. 
• Στην ανατολή ο αετός χρησιμοποιήθηκε ως σύμβολο των βασιλικών οίκων και κυρίως των Αχαιμενιδών που ο 

γενάρχης τους ανατράφηκε από αετό. 
Ιερά ζώα  σύμβολα των Θεών του Ολύμπου 

Αρσενιάδης Ιωάννης 
Δίας: Αετός  Ήρα: Παγώνι  Αθηνά:  κουκουβάγια  Αφροδίτη:  Λευκά περιστέρια

   Άρτεμις :  ελάφι  
Απόλλωνας : λύκος, ελάφι, κοράκι, γύπας, δελφίνι, κύκνος.  Ποσειδώνας:δελφίνι, ταύρος, άλογο, ψάρια. 

 
 

Πώς  χρησιμοποιούνται  τα  ζώα  στα  παραμύθια ; 
Mουταφίδης  Άρης 

Τις  περισσότερες  φορές  τα  ζώα  χρησιμοποιούνται  στα  παραμύθια, παίζοντας  πρωταγωνιστικό  ρόλο  και  βοηθώντας  
στην  ερμηνεία  των  παραμυθιών. Π.χ. ο  λύκος  είναι  αυτός  που φοβίζει  τους  άλλους, παίζει  το  ρόλο  του  κακού. Σε  
αντίθεση  με  το  κατσικάκι  ή  το  γουρουνάκι  που  είναι  πάντα τα  θύματά  του  και  έτσι έχουν  το  ρόλο  του  καλού. Το 
λιοντάρι   έχει  το  ρόλο  του  δυνατού  και  του  εξουσιαστή. Η  αλεπού  είναι  πάντα  η  πονηρή  της  υπόθεσης. Όλα  τα  
ζώα  λοιπόν αποτελούν  ήρωες  παραμυθιών  αρκεί  εμείς  τα  παιδιά  να  διακρίνουμε  αν  υπάρχουν  όντως  καλά  και  
κακά  ζώα  και  αν  πρέπει  να τα  χρησιμοποιούμε  σαν  παράδειγμα  προς  μίμηση  ή  αποφυγή.  

     
Αρσενιάδης Ιωάννης 
    Τα ζώα στα παραμύθια χρησιμοποιούνται κατά τρόπο αλληγορικό. Υποδηλώνουν διάφορους ανθρώπινους 
χαρακτήρες. Παίρνουν ανθρώπινη μορφή και λαλιά. Μέσω αυτών εκφράζονται ποικίλα συναισθήματα και παρουσιάζονται 
διάφορα προτερήματα, ελαττώματα και αδυναμίες χαρακτήρων. Άλλοτε  πάλι παρουσιάζονται ως βοηθοί, συνεργάτες των 
ανθρώπων κι άλλοτε ως εχθροί αυτών. Πάντως στους μύθους του Αισώπου η χρήση των ζώων οδηγεί τον αναγνώστη σε 
διάφορα ηθικά διδάγματα , γνωμικά, συμπεράσματα για τους ανθρώπινους χαρακτήρες. Οι μύθοι του έχουν διδακτικό 
περιεχόμενο. 

      
Χαρακλιάς Δημήτρης 

 
  Οι  άνθρωποι  απ’ τα  πολύ  παλιά  χρόνια  αγαπούσαν  τα  ζώα. Εξημέρωσαν  πολλά  και  από  τη  ζωή  των  ζώων  
πήραν  πολλά  παραδείγματα. Έτσι  ο  λαός  έφτιαξε  πολλά  παραμύθια  και  ποιήματα  που τα  χρησιμοποιούμε  ακόμη  
και  σήμερα. Όλα  αυτά  αναφέρονται  σε  κάποια  χαρακτηριστικά  των  ζώων  όπως  η εξυπνάδα  τους, η  ανοησία, η 
γρηγοράδα, η  ασχήμια, η  ομορφιά κλπ. 

   Αγαπημένο  θέμα  των  παραμυθιών  λοιπόν  είναι  τα  ζώα. Τα  ζώα  στα  παραμύθια  αποκτούν  φωνή  και  
συνομιλούν  μεταξύ  τους  και  με  τους  ανθρώπους. Τις  περισσότερες  φορές  τα  ζώα είναι  καλά, σοφά, εργατικά, 
όμορφα. Σπάνια  είναι  κακά  όπως  κυρίως  ο  λύκος, πονηρά  όπως  η  αλεπού, τεμπέλικα  όπως  ο  γάιδαρος . Αγαπημένα  
παραμύθια  των παιδιών  είναι : ο  παπουτσωμένος  γάτος, τα  τρία  γουρουνάκια, ο λύκος  και  τα  εφτά  κατσικάκια, το  
ασχημόπαπο, ο λαγός  και  ο  σκαντζόχοιρος, η  αλεπού  και  ο πελαργός, ο βάτραχος  και  το βόδι, το  λιοντάρι  και  η  
μύγα, ο  πονηρός  γάιδαρος  και  πολλά  άλλα. 

   Πολλά  παραμύθια  με  ζώα  έχει  γράψει  ο  Αίσωπος. Μερικά  από  αυτά  είναι: Η αλεπού με την κομμένη ουρά, Το 
πάθημα του λύκου, Ο κύκνος κι ο άρχοντας, Ο κάβουρας και η αλεπού, Ο λαγός  και η χελώνα, Η αλεπού κι ο κόρακας, Ο 
τζίτζικας  κι ο μέρμηγκας, Το λιοντάρι και το ποντίκι, Ο ψεύτης βοσκός και άλλα. 

   Όλα  αυτά  μας δείχνουν  τη φιλική σχέση  του  ανθρώπου  από τα αρχαία  ακόμη χρόνια. Γι αυτό και οι αρχαίοι  
Έλληνες πίστευαν ότι και οι θεοί τους αγαπούσαν τα ζώα, όπως η θεά Άρτεμις  που είχε  για σύμβολό της το ελάφι, ή η 
θεά Αθηνά  με την κουκουβάγια. 

  Να  και μερικά γνωστά ποιήματα και τραγούδια με ζώα: Ο τζίτζικας ,Ο παπαγάλος, Το παγώνι, Η πεταλούδα( Ζ. 
Παπαντωνίου),Διαβατάρικο πουλί(Γ. Δροσίνης), Καναρίνι(Β. Ρώτας), Αφώλιαστο πουλί, Κούκος, (Τ. Άγρας), Η 
χρυσόμυγα(Τ. Μωραΐτης),Ένας πελαργός( Τ. Αθάνας) , Εφτά μαύροι γάτοι(Διαλεχτή Ζευγώλη,Γλέζου), Πουλάκι του 
χειμώνα(Μιχάλης Στασινόπουλος), Τρείς κοτούλες(Χάρης Σακελλαρίου), Κικιρίκου, κικιρί( Ρένα Καρθαίου), Χελιδονάκι 
μου γλυκό, Τα καβούρια κάνουν γάμο, Το πουλάκι, Ο αετός και το αιτόπουλο, Πάπιες, χήνες του γιαλού ( δημοτικά) και 
πολλά άλλα. 
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Κάναμε παραμυθοσαλάτες. Τις φτιάξαμε, ανακατεύοντας διάφορα 
παραμύθια και δίνοντας στους ήρωές τους άλλα χαρακτηριστικά από τα 
γνωστά. Για παράδειγμα, ο «κακός λύκος» γίνεται «καλός» και βοηθάει την 
Κοκκινοσκουφίτσα να σωθεί από δύσκολες περιπέτειες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρσενιάδης Γιάννης 
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Γεροντίδης Νίκος 
 
 

Οι παραμυθοσαλάτες μας 
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Οι παραμυθοσαλάτες μας 
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Νάτσιου Κική του Πασχάλη 

 

Νάτσιου Κική του Ιωάννη 

Οι παραμυθοσαλάτες μας 
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Οι παραμυθοσαλάτες μας 

Τα επτά κατσικάκια  
 

και ο καλός λύκος 
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
 

Τα  πρόβατα  έξω  από  το  μαντρί τα  τρώει  ο  λύκος. 
Το  ψάρι  βρωμάει  από  το  κεφάλι. 

Γάτα  που  κοιμάται, ποντικούς  δεν  τρώει. 
Αλλού  τα  κακαρίσματα  κι  αλλού  γεννούν  οι  κότες. 

Σαν  το  σκύλο  με  τη  γάτα. 
Πάει  πέταξε  το  πουλί. 

Τον   χτύπησε  σαν  χταπόδι. 
Ποιος  θα  βγάλει  το  φίδι  από  την  τρύπα; 
Δύο  γάιδαροι  μαλώνανε  σε  ξένον  αχυρώνα. 
Ψόφησε  το  βόδι  μας  πάει  η  καλημέρα  μας. 

Ο  λύκος  κι  αν  εγέρασε  κι  άλλαξε  το  μαλλί  του, μήτε  τη  γνώμη  
άλλαξε, μήτε  την  κεφαλή  του. 

-Πως  παν’  κόρακα  τα  παιδιά  σου; 
-Όσο  παν  τόσο  μαυρίζουν. 

Όταν  λαλούν  πολλοί  πετεινοί  αργεί  να  ξημερώσει. 
Ό,τι  κάνει  η  γίδα  στο  πουρνάρι  το  βρίσκει  στο σαμάρι. 
Το  είπαμε  του  σκύλου  μας  κι  ο  σκύλος  της  ουράς  τους. 
Η  αλεπού  εκατό  χρονών  και  τα  αλεπουδάκια  εκατόν ένα. 

ΤΤΑΑ   ΖΖΩΩΑΑ   ΣΣΤΤΙΙΣΣ   ΠΠΑΑΡΡΟΟΙΙΜΜΙΙΕΕΣΣ   ΚΚΑΑΙΙ   ΣΣΤΤΑΑ   ΑΑΙΙΝΝΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ   ΤΤΟΟΥΥ   ΛΛΑΑΟΟΥΥ   ΜΜΑΑΣΣ   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Συλλογή από όλες τις ομάδες 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
 

Κουτσός  κουτσός  καλόγερος  παλούκια  φορτωμένος. 
(Σκαντζόχοιρος) 

 
Έρχομαι , φίλε από μακριά κι  αν  είναι  ο  ορισμός  σου  να  χτίσω  το  

καλύβι  μου  έξω  απ’ τα’ αρχοντικό  σου. 
(Χελιδόνι) 

 
Εξήντα έξι  πέρδικες , τριακόσια  περιστέρια  σε  δώδεκα  φωλιές  ένα  

αυγό  κλωσάνε. 
(Ο  χρόνος) 

 
Βασιλιάς  δεν  είναι , κορόνα  φοράει, ρολόι  δεν  έχει, τις  ώρες   

μετράει. 
(Ο  κόκορας) 

 
Πώς  ρίχνεις  ένα  αυγό  στον  τοίχο  χωρίς  να  σπάσει; 

( Το  πετάς   με  την  κότα ) 



 59

ΜΜΕΕ   ΤΤΟΟΝΝ   ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟ   ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ   ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ   ΣΣΤΤΗΗΝΝ   ΤΤΑΑΞΞΗΗ     
  
    

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Οργανόπουλος, μας 
επισκέφθηκε και κάναμε μαζί του μια πολύ ευχάριστη, δημιουργική αλλά και 
διασκεδαστική συζήτηση, κυρίως για τα παρεξηγημένα από τους ανθρώπους 
ζώα, όπως τα ζώα που αναφέρονται στα παραμύθια: «κακός λύκος», «πονηρή 
αλεπού». Συμπέρασμα αυτής της συζήτησης ήταν ότι δεν υπάρχουν «καλά» και 
«κακά» ζώα και ότι χαρακτηριστικά όπως «Καλοσύνη» και «κακία», τα 
βρίσκουμε μόνο στους ανθρώπους. 

Ευχαριστούμε τον κ. Οργανόπουλο, για την ωραία συζήτηση αλλά κυρίως 
για τη συμπαράστασή του στο έργο μας. 
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• Συμπληρώσαμε 
φυλλάδια, που 
είχαν σχέση με το 
πώς πρέπει να 
φροντίζει κανείς το 
κατοικίδιό του. Δείτε 
μερικά από αυτά.
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ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Μοιράσαμε έντυπα στους γονείς μας και σε άλλους κατοίκους που αφορούσαν τη 

«φροντίδα του κατοικιδίου» και τις «δέκα ευχές ενός σκύλου». 
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ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ, ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Διακινήσαμε επιστολή του Φιλοζωικού Σωματείου «Ο ΑΡΓΟΣ», για να την 

υπογράψουν οι συμμαθητές μας, οι γονείς,  άλλοι δημότες του  Δήμου μας και όχι μόνον. Η 
επιστολή απευθύνεται προς την Κυβέρνηση και αφορά την πολιτική για τα αδέσποτα ζώα εν 
όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Γίνεται πρόταση να συνεργαστεί η Κυβέρνηση με 
όλα τα Φιλοζωικά σωματεία για να επιλυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων χωρίς τη 
θανάτωσή τους. 
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ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
Φέρνοντας τα ζωάκια μας στην αυλή του σχολείου μας, είχαμε την ευκαιρία να 

μιλήσουμε γι’ αυτά, για το πώς τα αποκτήσαμε,  για τις συνήθειές τους, για το πώς τα 
φροντίζουμε και κυρίως για το πόσο τα αγαπάμε και πόσο καλή παρέα είναι για μας. 

Βέβαια είναι πολύ μεγάλη ευθύνη η απόκτηση ενός κατοικίδιου. 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Παίξαμε κάποια παιχνίδια, που σχετίζονταν με τα ζώα, όπως το παιχνίδι «Κυνηγός 

και θήραμα» που παίζεται ως εξής: Ο «κυνηγός» και το «θήραμα» έχουν κλειστά τα μάτια 
και κινούνται μέσα στον κύκλο που σχηματίζουν τα υπόλοιπα παιδιά. Ο «Κυνηγός» 
προσπαθεί να πιάσει το «θήραμα». 

Μετά τη σύλληψη του θηράματος από τον κυνηγό, έγινε συζήτηση για το πώς 
αισθάνθηκαν οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού. 
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ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ  
(Πέμπτη 10 – 4 – 2003) 

 
Ο κύκλος των επισκέψεών μας, άνοιξε στον Αετό Φλώρινας, στο Κέντρο Πληροφόρησης 

του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Εκεί, ενημερωθήκαμε στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες από τους 
υπεύθυνους του Κέντρου και παρακολουθήσαμε video για τη ζωή της Καφέ Αρκούδας.  

 
Στη συνέχεια ανεβήκαμε στο Νυμφαίο, όπου βρίσκεται το  Καταφύγιο της Αρκούδας, σε 

υψόμετρο 1450 μέτρων. 
Ύστερα από πεζοπορία 1,5 χλμ., μέσα σ’ ένα πανέμορφο χιονισμένο τοπίο, αφού 

διασχίσαμε τη γραφικότατη κοινότητα του Νυμφαίου, φθάσαμε στο Καταφύγιο. 
 

       
 
Σ’ αυτό φιλοξενούνται 13 Αρκούδες που κατασχέθηκαν από αρκουδιάρηδες. Ήταν δηλαδή 

«αρκούδες χορεύτριες», που επειδή δεν μπορούν να ζήσουν μόνες τους στο φυσικό 
περιβάλλον, συντηρούνται από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, σε ελεγχόμενο χώρο 50 στρεμμάτων. 
Είναι στειρωμένες και θα 
παραμείνουν στο Καταφύγιο μέχρι το 
θάνατό τους. Όταν και η τελευταία 
αρκούδα λείψει, θα κλείσει και το 
καταφύγιο. 

Το Περιβαλλοντικό Κέντρο του 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, που περιλαμβάνει το 
Κέντρο Ενημέρωσης για την Αρκούδα 
στον Αετό Φλώρινας , το Καταφύγιο 
της Αρκούδας στο Νυμφαίο και το 
Καταφύγιο του Λύκου στην 
Αγραπιδιά, στηρίζεται οικονομικά 
αποκλειστικά στους φίλους του, στους 
επισκέπτες και σ’ όλους όσους το 
ενισχύουν με διάφορους τρόπους 
(«υιοθεσίες» αρκούδων και λύκων, 
δωρεές, χορηγίες, αγορά 
αναμνηστικών αντικειμένων, 
εθελοντική προσφορά εργασίας). 
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Πήραμε συνέντευξη από την υπεύθυνη του Περιβαλλοντικού Κέντρου του 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. 

 
ΜΑΘΗΤΕΣ:Είμαστε από το 
Δημοτικό Σχολείο Περίστασης, 
το τμήμα της Ε΄ Τάξης  και θα 
θέλαμε να σας πάρουμε μία 
συνέντευξη σε σχέση με τις 
αρκούδες και γενικά για τη 
μέριμνα των ζώων. 
Ερ.:Πόσα ζώα φιλοξενείτε στο 
Κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ; 
Απ.:Δεκατρείς αρκούδες. 
Ερ.:Τα ζώα που έχετε εδώ 
νιώθουν όπως στο φυσικό 
τους περιβάλλον κι αν ναι 
γιατί; 

Απ.:Όχι ακριβώς, γιατί έχουν στερηθεί 
το φυσικό τους χώρο από μικρή 
ηλικία. Αυτές ξέρουν τον άνθρωπο, 
ξέρουν το κλουβί, ξέρουν το τσιμέντο. 
Αυτές οι αρκούδες από τη στιγμή που 
ελευθερώθηκαν στο δάσος 
πανικοβλήθηκαν, γιατί δεν ξέρουν τι 
είναι δάσος. 
Ερ,: Τι είδους τροφές δίνετε στα 
ζώα; 
Απ.: Μήλα, ροδάκινα, ακτινίδια, 
χαλβάδες, μερέντες, ψωμί. 
Ερ,: Τι μέτρα παίρνετε γι’ αυτούς 
που τα εκμεταλλεύονται είτε είναι 
αρκουδιάρηδες είτε υπεύθυνοι τσίρκων; 
Απ.: Όταν εντοπιστεί κάποιος αρκουδιάρης, αυτό έχει να συμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 

η αρκούδα κατάσχεται αμέσως, 
φεύγει απ’ τον αρκουδιάρη και 
πηγαίνει πάνω στο καταφύγιο 
του Νυμφαίου. Όσον αφορά 
τώρα τους ζωολογικούς κήπους, 
υπάρχουν άλλοι νόμοι, δεν 
μπορούμε εύκολα να πάρουμε 
ζώο από ζωολογικό κήπο. 
Ερ.: Ποιοι σας βοηθούν 
οικονομικά στο πρόγραμμά 
σας; 
Απ.: Εσείς τα μέλη, τα σχολεία 
που κάνουν υιοθεσία αρκούδας. 
Ερ.: Είναι ευαισθητοποιημένος 
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ο κόσμος; 
Απ.: Είναι αρκετά, δεν μπορώ 
να πω ότι είναι όλος ο κόσμος 
ευαισθητοποιημένος. 
Ερ.: Έχετε ανάγκη από 
ανθρώπινο εθελοντισμό; 
Απ.: Έχουμε ανάγκη από 
εθελοντές. 
Ερ.: Υπάρχει τρόπος και 
ελπίδα να αποτρέψουμε 
τελικά την εξαφάνιση των 
ζώων; 
Απ.: Βεβαίως, όχι όλων των 
ζώων. Εμάς μας ενδιαφέρουν η 
αρκούδα και ο λύκος. 
Ναι υπάρχει ελπίδα αλλιώς δε 
θα συνεχίζαμε. Εδώ και 10 
χρόνια έχουμε διαπιστώσει ότι 
ο αριθμός των αρκούδων, που ζουν ελεύθερες, έχει αυξηθεί. 
Ερ.: Η μαύρη αρκούδα πώς βρέθηκε εδώ; 
Απ.: Τη μαύρη αρκούδα την έφερε και την 
παράτησε ένα τσίρκο. Δεν τη θέλανε και την 
αφήσανε εδώ. 
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Την Πέμπτη 8 Μαΐου, πήγαμε στο Δημοτικό Κυνοκομείο Κατερίνης. Μας ξενάγησε 
ο Υπεύθυνος Κτηνίατρος κ. Ιορδάνης Χουτουρίδης, ο οποίος απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις 
μας. Τον ευχαριστούμε για τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες, που έδωσε σε όλους μας. 

Η επίσκεψη στο Κυνοκομείο, εκτός από ενδιαφέρουσα, ήταν και πολύ συγκινητική. 
Όλα εκείνα τα παρατημένα σκυλιά, οφείλουν πλέον την ύπαρξή τους στο μεράκι και τη 
φροντίδα λίγων δυστυχώς ανθρώπων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Συνέντευξη με τον υπεύθυνο κτηνίατρο , κύριο Χουτουρίδη. 
 

- Καλημέρα σας! Είμαστε από το δημοτικό σχολείο Περίστασης, από το 
τμήμα της Ε΄ τάξης και θα θέλαμε να μας  ρωτήσουμε μερικά πράγματα. 
- Πόσα ζώα φιλοξενείτε εδώ; 
- Από 270-280 με 300, παίζει ο αριθμός. 
- Από πού προέρχονται τα ζώα που έχετε στο κυνοκομείο; 
- Είναι όλα αδέσποτα. Μας ειδοποιούν και πηγαίνει η ομάδα μας και τα μαζεύει. 
Τώρα είναι πλήρες το κυνοτροφείο μας , η δυναμικότητά μας αυτή είναι και δεν 
μπορούμε να δεχτούμε άλλα αυτή την περίοδο. 
- Οι συνθήκες υγιεινής είναι κατάλληλες για τον αριθμό αυτών των ζώων; 
- Για τον αριθμό αυτό, ναι , οι συνθήκες υγιεινής είναι κατάλληλες. 
- Επιτρέπεται κάποιος να πάρει ένα ζώο στο σπίτι του να το μεγαλώσει; 
- Βέβαια! Αρκεί να είναι υπεύθυνος! 
- Το κόστος λειτουργίας του κυνοκομείου ποιος το αναλαμβάνει; 
- Ο δήμος Κατερίνης. 
- Εμείς σαν πολίτες πώς μπορούμε να βοηθήσουμε; 
- Εσείς μπορείτε να βοηθήσετε με το να λέτε στους άλλους να μην παίρνουμε ένα 
ζώο τόσο εύκολα και μετά επίσης πολύ εύκολα να το παρατάμε στους δρόμους. 
- Ειδικότερα για το κυνοκομείο σας, τι μπορούμε να κάνουμε για να 
βοηθήσουμε; 
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- Υιοθετώντας ένα μεγάλο σκυλί ή ένα κουτάβι. 
- Υιοθεσία σημαίνει να μείνει εδώ το σκυλί; 
- Όχι, μπορεί να πάρει το σκυλί για τον ίδιο δηλαδή να το μεγαλώσει στο σπίτι 
του. 
- Έχουμε δει να έρχονται και από άλλες πόλεις εδώ για να δουν το 
κυνοκομείο. 
- Ναι, το κυνοκομείο Κατερίνης είναι ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα, με βάση 
τις συνθήκες τις ήδη υπάρχουσες. Τα σκυλιά είναι όλα εμβολιασμένα και σε καλή 
θρεπτική κατάσταση. Θα δείτε ότι δεν υπάρχουν αδύναμα σκυλιά. Είναι όλα 
γεροδεμένα και στειρωμένα. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορεί να γίνει με βάση 
τα δεδομένα που υπάρχουν. 
- Πόσα είναι τα αρσενικά και πόσα τα θηλυκά ; 
- Είναι μισά μισά περίπου. 
- Το κάθε κελί πόσα σκυλιά έχει; 
- Υπάρχουν κελιά που έχουν ένα γιατί αυτό μπορεί να είναι άγριο και δεν μπορεί 
να συνυπάρξει με άλλα γιατί μπορεί να τα πνίξει και υπάρχουν κελιά με 10-15 σκυλιά. 
- Υπάρχουν σκυλιά με κινητικά προβλήματα; 
- Ναι, υπάρχουν. Ένα δεν μπορεί να περπατήσει και έχουμε κάνει μια ειδική 
κατασκευή, ένα καροτσάκι, για να το βοηθήσουμε να περπατάει. Άλλο έχει τρία πόδια. 
Άλλο είναι χτυπημένο από αυτοκίνητο. Υπάρχει λοιπόν ένας χώρος όπου βάλαμε τα 
προβληματικά σκυλιά . Σ΄ άλλη πλευρά βάλαμε τα επιθετικά. Είναι δεμένα με αλυσίδες 
για να κινούνται σε περιορισμένο χώρο. 
- Είναι εύκολη η δουλειά  σας εδώ; 
- Κάποιος που θέλει να δουλέψει εδώ πρέπει πρώτα απ΄ όλα να αγαπάει τα 
σκυλιά και να μην τα φοβάται. 
- Υπάρχει περίπτωση να θανατώσετε κάποιο σκυλί που έχει λύσσα; 
- Λύσσα δεν υπάρχει πλέον. 
- Τι αρρώστιες μεταδίδουν τα ζώα; 
- Η πιο επικίνδυνη είναι ο εχινόκοκκος, τα παράσιτα και τα εξωπαράσιτα που είναι 
τα τσιμπούρια και οι ψύλλοι, τα οποία βέβαια αναπτύσσονται μόνο το καλοκαίρι. Ένα 
σκυλί που είναι μολυσμένο από εχινόκοκκο και μόνο να το χαϊδέψεις θα πάρεις τα αυγά 
του. Θα μολυνθείς, ειδικά αν δεν πλύνεις αμέσως τα χέρια σου. Γι΄ αυτό όταν 
χαϊδεύουμε ένα σκυλί πρέπει αμέσως να πλενόμαστε. 
- Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χουτουρίδη για τη συνέντευξη και τις πολύ 
χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή συνέχεια στο έργο σας! 

. 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ  (Τρίτη 13 -  5 - 2003) 
Πήγαμε σε μια μονάδα μαζικής παραγωγής κρέατος ( ένα Πτηνοτροφείο). Σ’ αυτό 

διαπιστώσαμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η μαζική παραγωγή πουλερικών. 
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 Δημοσιοποιήσαμε αυτές τις επισκέψεις μας  μέσω των τοπικών εφημερίδων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Όλα τα παιδιά εκτός από το σχολείο δουλέψαμε πολύ και στο σπίτι, είτε 
μόνοι μας , είτε με την αντίστοιχη ομάδα μας. Η εγκυκλοπαίδεια, το διαδίκτυο, οι 
εφημερίδες ,τα περιοδικά και μερικές φορές και οι γονείς μας , ήταν οι 
καθημερινοί βοηθοί μας. 

Πιστεύουμε ότι όλα τα παιδιά δουλέψαμε αρκετά, ευαισθητοποιηθήκαμε, 
και κυρίως συνειδητοποιήσαμε ότι η φροντίδα και ο σεβασμός μας αλλά και η 
ευθύνη μας απέναντι στα ζώα συνεπάγεται σεβασμό και υπευθυνότητα 
απέναντι στην κοινωνία μας. 

Ζούμε στη Περίσταση, και καθημερινά συναντούμε στις γειτονιές 
αδέσποτα σκυλιά , ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε στο δρόμο 
σκοτωμένα σκυλιά, ένα καθόλου ευχάριστο θέαμα. Το Κυνοκομείο Κατερίνης 
δεν δέχεται σκυλιά από άλλους δήμους.  

Προτείνουμε λοιπόν και πολύ ευγενικά απαιτούμε από τη δημοτική αρχή, 
να σκεφτεί και να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία Κυνοκομείου. 
Παρακαλούμε όλους τους δημότες του δήμου Παραλίας, μικρούς και μεγάλους 
να δείξουν μια υπεύθυνη συμπεριφορά και να προσπαθήσουμε όλοι να 

συμβιώνουμε με τα ζώα με αξιοπρέπεια! 
Σε καμία περίπτωση η αγάπη μας για τα ζώα δεν 

δηλώνει αδιαφορία για τους ανθρώπους. Αντίθετα 
τονώνει την ευαισθησία μας και ενισχύει την ανάγκη μας 
για ακόμη μεγαλύτερο σεβασμό, αγάπη, τρυφερότητα 

και φροντίδα για τον ίδιο τον άνθρωπο. 
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ΗΗ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  
 

Η ημερίδα παρουσίασης του προγράμματός μας έγινε την Πέμπτη 5 
Ιουνίου 2003 (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος), στις 19.00΄. 

Το πρόγραμμα της Ημερίδας είχε ως εξής: 
 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
 

 
1. Προσέλευση κοινού 

 
2. Χαιρετισμοί 

 
3. Ομιλία κ. Ζωγραφίδη Ιωάννη, κτηνιάτρου, με θέμα: «Το 

Νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των ζώων, το έργο του 
Δημόσιου Κτηνιατρείου, Περιποίηση των ζώων – Προφύλαξη 
από ασθένειες»         

      
4. Ομιλία κ. Χουτουρίδη Ιορδάνη, κτηνιάτρου και εκπροσώπου 

του σωματείου «ΑΡΓΟΣ», με θέμα : «Η φιλοζωική  οργάνωση 
ΑΡΓΟΣ και το έργο της – Το Δημοτικό Κυνοκομείο». 

 
5. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων των μαθητών για την 

υλοποίηση του προγράμματός τους , από τους ίδιους τους 
μαθητές  καθώς και παράλληλη προβολή διαφανειών. 

 
6. Τραγούδια  

 
7. Απονομή αναμνηστικών και βιβλίων στα παιδιά. 

 
8. Συζήτηση. 

 
 
 

* Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε από τους μαθητές, με 
παράλληλη προβολή διαφανειών από τα στάδια υλοποίησης του 
προγράμματος, με βιντεοπροβολέα (πρόγραμμα PowerPoint). 

 
* Παράλληλα, λειτούργησε έκθεση με φωτογραφικό υλικό από 

τις δραστηριότητες των μαθητικών ομάδων και με δημιουργίες, στα 
πλαίσια της σύνδεσης του προγράμματος και με την εικαστική 
αγωγή. 
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
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Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου 
Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας, ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, όλοι οι δάσκαλοι του σχολείου και δάσκαλοι άλλων 
σχολείων, ο Διευθυντής του Λυκείου Αιγινίου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Παραλίας, η Πρόεδρος του Τοπικού 
Συμβουλίου του Δ.Δ. Περίστασης, το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων, οι γονείς των παιδιών και αρκετοί κάτοικοι του Δ.Δ. 
Περίστασης. 

Οι παριστάμενοι, ενθουσιάστηκαν τόσο από το περιεχόμενο όσο και 
από τον τρόπο παρουσίασης του προγράμματος. 

 
 
* Η παρουσίαση έγινε και την επόμενη ημέρα σε όλους τους μαθητές 

του σχολείου. 
 

ΦΦΩΩΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ  
ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  

 
 
 
 
 
 

Ο Διευθυντής του σχολείου και  
ο Συντονιστής του προγράμματος 

Ο Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου  
Π/θμιας  Εκπ/σης Πιερίας 
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Τα παιδιά της Ε΄ Τάξης του σχολείου μας, που υλοποίησαν το πρόγραμμα. 
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Τα παιδιά κάνουν την παρουσίαση με ταυτόχρονη προβολή διαφανειών 
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Οι κτηνίατροι Χουτουρίδης Ιορδάνης και Ζωγραφίδης Ιωάννης 
κατά τις ενημερωτικές ομιλίες τους 

Τραγουδώντας τον 
«Παπαγάλο» 
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Τραγουδώντας και χορεύοντας το τραγούδι του Δ. Τσακνή: «Ο Λύκος κι εγώ». 

Το τέλος του τραγουδιού και της όλης παρουσίασης 



 80 

Από την έκθεση δραστηριοτήτων και εικαστικών κατασκευών 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Τα παιδιά της Ε΄ Τάξης μπροστά στα εκθέματά τους με τις 
δραστηριότητες και τις κατασκευές που παρήχθησαν στη διάρκεια 

του προγράμματος 
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… ευχαριστούμε τους… 
 

• Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Γιάννη Οργανόπουλο, για 
την αμέριστη συμπαράστασή του, τη συμμετοχή του σε μέρος του 
προγράμματος και την τεχνική υποστήριξη. 

• Το Διευθυντή του σχολείου κ. Αργύρη Μαβίνη  και το Σύλλογο 
Διδασκόντων, για τη στήριξή τους. 

• Τον κτηνίατρο κ. Ιορδάνη Χουτουρίδη, Αντιπρόεδρο του Ζωοφιλικού 
Σωματείου Κατερίνης «ΑΡΓΟΣ» και υπεύθυνο Δημοτικού Κυνοκομείου 
Κατερίνης, για την ενημέρωση κατά την επίσκεψή μας στο Κυνοκομείο αλλά 
και κατά την ημερίδα παρουσίασης. 

• Τον κτηνίατρο κ. Γιάννη Ζωγραφίδη του δημόσιου Κτηνιατρείου 
Κατερίνης, για τις τόσες χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσε κατά την 
ημερίδα παρουσίασης. 

• Τους υπεύθυνους του Περιβαλλοντικού Κέντρου του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, 
για τη φιλοξενία, την πλήρη ενημέρωση και την υπομονή τους. 

• Τους κ. Γκόβαρη Χρήστο, Λέκτορα του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, κ. Κολοκυθά  Γεώργιο και Καζαντζή Αριστέα του Γραφείου 
Στήριξης ΣΠΠΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

• Το Διευθυντή του Λυκείου Αιγινίου κ. Πιπίλη Κώστα. 

• Τους γονείς των παιδιών του σχολείου μας και τους κατοίκους του 
Δημοτικού Διαμερίσματος Περίστασης, που αγκάλιασαν την όλη προσπάθεια 
των παιδιών. 
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