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Η Περιβαλλοντική μας ομάδα



                  Γ2

1.Ιακωβάκη Ελένη

2. Καραθάνου Ανδριανή

3. Καραλής Σωτήριος

4. Κατσιώπης Αχιλλέας

5. Κοθράς Βασίλης

6. Κόκκαλη Ιωάννα

7. Κομποχόλης Νικος

8. Μπακάλη- Σταματάκη Αριάδνη

9. Μπαλαούρα Βαρβάρα

10. Μπαλούτσου Σοφία

11. Μπλαντή Ευτυχία

• Γ3

• 12. Αρσένης Γιώργος
• 13. Καρασούλης Χρ.
• 14. Μπουσιόπουλος Δημ. 
• 15. Μπριάζη Κατερίνα
• 16. Νταιλιάνη Θεανώ
• 17. Ντούβλης Στέφανος
• 18. Παπαγεωργίου 

Νεφέλη
• 19. Παπαγόρα Λυδία
• 20. Παππάς Παναγιώτης
• 21. Πολύζου Αθηνά
• 22. Πουμάνας Δημ.
• 23. Σαρμά Μαρία
• 24. Σαφάκας Κρισέλ



Οι στόχοι του προγράμματος
• Να γνωρίσουν οι μαθητές τα βιολογικά 

χαρακτηριστικά του λύκου
• Να αναζητήσουν τις αιτίες που προκάλεσαν τη 

δραματική μείωση του πληθυσμού τους
• Να σκεφθούν τις συνέπειες που προκύπτουν 

από την αλόγιστη εκμετάλλευση της φύσης
• Να κατανοήσουν πως όλα τα είδη του πλανήτη 

είναι απαραίτητα και πως αν λείψει κάποιο 
διαταράσσεται η ισορροπία της φύσης

• Να κατανοήσουν την έννοια της τροφικής 
αλυσίδας όπως και του οικοσυστήματος και 
της βιοποικιλότητας

• Να συνειδητοποιήσουν πως μερικά είδη 
χρειάζονται την προστασία μας 

• Να ενημερωθούν για τις προσπάθειες που 
γίνονται στη χώρα μας

• Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά και να 
συνεργάζονται



Ο σκοπός του προγράμματος
    Οι μαθητές  οφείλουν:
• Να σέβονται και να προστατεύουν κάθε μορφή ζωής
• Να αντιλαμβάνονται τη φύση μέσα από όλες τις αισθήσεις τους
• Να αναπτύξουν θετικές στάσεις για την επίλυση μελλοντικών 

περιβαλλοντικών προβλημάτων
• Να συμμετέχουν ενεργά ως πολίτες στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

χρησιμοποιώντας ενεργητικές μεθόδους: συζήτηση, αντιπαράθεση 
απόψεων, έρευνα, κριτική επεξεργασία και δράση

• Να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις που χρειάζονται για 
την προστασία του περιβάλλοντος

• Να προβληματιστούν με τα αποτελέσματα των ανθρώπινων παρεμβάσεων
• Να κατανοήσουν πως η αυλή είναι προέκταση της αίθουσας,  χώρος 

εκπαίδευσης  και διαβίωσης και ερέθισμα οικολογικής συνείδησης.



Θεματικές ενότητες

• Ο λύκος και τα βιολογικά του 
χαρακτηριστικά.

• Η διατροφή, η αναπαραγωγή, η κοινωνική 
οργάνωση, οι κίνδυνοι, οι απειλές και η 
νομική προστασία του λύκου.

• Μύθοι, παραδόσεις και παροιμίες 
• Δημιουργία παραμυθιού και δραματοποίησή 

του
• Ζωγραφική σε βότσαλα με απεικονίσεις: 

φυτών, βοτάνων, δέντρων και 
αγριολούλουδων που συναντά ο λύκος στο 
βιότοπό του

• Δημιουργία σελιδοδεικτών με μηνύματα 
περιβαλλοντικά

• Ζωγραφική όπου οι μαθητές απεικονίζουν 
πως θα ήθελαν να είναι η αυλή του σχολείου 
τους

• Σύνταξη  ερωτηματολογίου και ανάλυσή του
• Δημιουργία αφίσας  με την τροφική αλυσίδα
• Δημιουργία βιότοπου στην αυλή του σχολείου 

μας.



Λύκος

Συστηματική ταξινόμηση

Επικράτεια: Ευκαρυωτικά

Βασίλειο: Ζώα (Animalia)

Συνομοταξία: Χορδωτά (Chordata)

Ομοταξία: Θηλαστικά 
(Mammalia)

Τάξη: Σαρκοφάγα 
(Carnivora)

Οικογένεια: Κυνίδες (Canidae)

Γένος: Κύων (Canis)

Είδος: C. lupus

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CE%B4%CF%89%CF%84%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8D%CF%89%CE%BD_(%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82)&action=edit&redlink=1


Τα βιολογικά του χαρακτηριστικά

Ο λύκος φέρει αρκετά από τα ανατομικά 
χαρακτηριστικά του σκύλου.  Το κρανίο  του 
είναι μεγάλο και διαθέτει συνολικά 42 δόντια 
με χαρακτηριστικούς μεγάλους κυνόδοντες. Το 
μήκος του κυμαίνεται από 1 - 1,50 m και το 
ύψος του 65 - 90 cm, με αντίστοιχο βάρος 30 - 
50 κιλά. Το τρίχωμά του έχει φαιά απόχρωση 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα και φαιοκίτρινη 
το καλοκαίρι. Επίσης, έχει φουντωτή μακριά 
ουρά.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9


 Ως θηρευτικό είδος, διανύει μεγάλες αποστάσεις σε αναζήτηση 
της τροφής του και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 40 - 50 km/h. 
Σημαντική ιδιότητα για την εξεύρεση της λείας, είναι η όσφρηση, 
η οποία είναι και η ισχυρότερη αίσθηση του λύκου, καθώς μπορεί 
να εντοπίσει το θήραμα σε απόσταση 3 χιλιόμετρα.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CF%86%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7


Ζει σε  αγέλες, είναι μονογαμικό είδος και ζευγαρώνει για όλη 
του τη ζωή. Η αναπαραγωγική περίοδος ξεκινά νωρίς την άνοιξη. 
 Η εγκυμοσύνη  διαρκεί 60 - 63 ημέρες  και  γεννά 4 - 7 μικρά, 
που ανεξαρτητοποιούνται μετά τον έκτο μήνα της ζωής τους. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7


ΤΡΟΦΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
Βιότοπος του λύκου

Καταναλωτής 4ης τάξης, κορυφαίος καταναλωτής ο λύκος

                            ΛΥΚΟΣ

                              ΑΓΡΙΟΚΑΤΣΙΚΟ                      ΕΛΑΦΙ                          ΠΡΟΒΑΤΟ               ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ
             

                                      ΒΑΤΡΑΧΟΣ
  

                           ΕΝΤΟΜΑ                          ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ                   ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ

ΦΛΟΙΟΣ   ΚΟΡΜΟΥ                 ΦΥΛΛΑ      ΧΟΡΤΑΡΙ         ΡΙΖΕΣ - ΒΟΒΛΒΟΙ          ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΑ - ΠΑΤΑΤΕΣ



 Απειλές που οδηγούν στη μείωση 
του βιότοπου του λύκου

• Η ελάττωση της φυσικής λείας
• Οι παγάνες και τα δηλητηριασμένα 

δολώματα 
• Η επέκταση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας
• Τα μεγάλα τεχνικά έργα
• Η ανεξέλικτη διάνοιξη δρόμων
• Η επέκταση βοσκοτόπων



Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν
• Ο φόνος από κτηνοτρόφους και κυνηγούς
• Η σύλληψη των κουταβιών από τις φωλιές
• Ο υβριδισμός λύκου-σκύλου
• Η απώλεια ζωτικών στοιχείων του βιοτόπου 

του
• Η όχληση λόγω αύξησης του οδικού δικτύου 

σε ευαίσθητες για το λύκο περιοχές
• Ο κατακερματισμός του γεωγραφικού 

χώρου, όπου κινείται το ζώο, λόγω των 
τεχνικών έργων.



Τι μέτρα πρέπει να παίρνουν οι κτηνοτρόφοι:

•  να επιτηρούν τα κοπάδια τους
•  να υπάρχει η παρουσία ποιμενικών σκύλων
•  να βελτιώσουν την περίφραξη και την ποιότητα        
κατασκευής της στάνης τους
•  ο κτηνοτρόφος να έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει 
το κοπάδι του και να μην μένει ένα τμήμα του τη νύχτα 
έξω.
•  να αποδέχονται κάποιο ποσοστό απώλειας από το 
λύκο ως μια αιτία φυσικής απώλειας κτηνοτροφικού 
κεφαλαίου.



Νομική προστασία
Ο λύκος περιλαμβάνεται:
• Στα αυστηρά προστατευόμενα είδη στο ANNEX 

II της σύμβασης της Βέρνης
• Σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΕ ο λύκος 

θεωρείται απόλυτα προστατευόμενο είδος
Σε εθνικό επίπεδο:
• Η κατάργηση αμοιβής για το φόνο του λύκου 

(1980)
• Η εξαίρεσή του από τη λίστα των επιβλαβών 

(1991)



Στους μύθους των Μεσογειακών χωρών  ο λύκος συμβολίζει 
την πανουργία και διατηρεί την αιμοδιψή του φύση. Ταυτόχρονα 
παρουσιάζεται και ως τρωτό πλάσμα.

Στους μύθους του Αισώπου, παρουσιάζεται ως ζώο που μπορεί 
να ξεγελαστεί εύκολα και συχνά ταπεινώνεται, προκαλώντας 
ακόμα και το αίσθημα της συμπάθειας.
Επίσης ποτέ δεν αναφέρεται ως ανθρωποβόρο όν, σε αντίθεση με 
την αφθονία των μύθων των λαών της κεντρικής και βόρειας 
Ευρώπης. 

Ο λύκος βρίσκεται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας ως 
θηρευτής ή και ως νεκροφάγο ζώο. 
Βρίσκεται όπου και το θήραμά του (το ελάφι, ο αγριόχοιρος 
κ.λ.π.), άρα κοντά σε δάση βελανιδιάς.



Ο λύκος στη μυθολογία
Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Λύκος είναι γνωστά τα 

παρακάτω εννέα πρόσωπα:

• Γιος του θεού Ποσειδώνα και της Κελαινούς. 
• Γιος του Προμηθέα και της Κελαινούς. Στον Λύκο προσέφερε 

θυσία ο Μενέλαος λίγο πριν την εκστρατεία της Τροίας 
προκειμένου να απαλλαγεί η Λακωνία από ένα λοιμό.

• Γιος της θάλασσας, ένας από τους Τελχίνες.
• Βοιωτός ήρωας, γιος του Υριέα και της Νύμφης Κλονίης, 

εγγονός της Πλειάδας Αλκυόνης και του Ποσειδώνα.



•  Βασιλιάς των Θηβών στην τραγωδία του 
Ευριπίδη «Ηρακλής μαινόμενος».

•  Αττικός ήρωας του οποίου το άγαλμα, με 
μορφή λύκου, ήταν στημένο μπροστά στα 
δικαστήρια των Αθηνών: Κατά τον 
Αριστοφάνη ο Λύκος ευχαριστιόταν να βλέπει 
τα δάκρυα και να ακούει τα κλάματα των 
καταδίκων.  Στον Λύκο εξάλλου προσέφεραν 
το τριώβολον πριν από κάθε συνεδρίαση του 
δικαστηρίου. Ο Λύκος εμφανίζεται ως 
τιμωρός εκείνων που δωροδοκούσαν τους 
μάρτυρες και τους δικαστές ή 
συκοφαντούσαν τους αθώους. 



• Γιος του Δασκύλου, που κατοικούσε στη 
δυτική ακτή της Μικράς Ασίας. Ο Λύκος 
υποδέχθηκε καλά τους Αργοναύτες όταν 
αυτοί πέρασαν από εκεί κατά την 
Αργοναυτική Εκστρατεία. 

• Γιος του θεού Άρη, βασιλιάς της Λιβύης.
• Γιος του Πανδίονα του νεότερου και της 

Πυλίας. Σύμφωνα με μια εκδοχή 
κατέφυγε στη Μικρά Ασία και έδωσε το 
όνομά του στη Λυκία.



Ο λύκος παρών στους μύθους και 
τις παραδόσεις

Έντονη είναι η παρουσία του λύκου στην αρχαία ελληνική 
μυθολογία. Τον συναντάμε στη συνοδεία της θεάς Άρτεμης. 
Ο θεός Απόλλωνας συχνά αναφέρεται ως Λύκιος.
Αυτή είναι μια επίκληση του Απόλλωνα ως θεού του φωτός 
που δηλώνει την καταγωγή των λέξεων λυκόφως και 
λυκαυγές. Τα νομίσματα του Άργους, που είχε προστάτη το 
θεό Απόλλωνα, διακοσμούνταν με λύκους περίπου μέχρι τον 
5ο αιώνα π.χ.
Ένας μπρούτζινος λύκος υπήρχε σε ένα από τα πιο φημισμένα 
ιερά του Απόλλωνα, το μαντείο των Δελφών.
Στο νότιο άκρο της Ακρόπολης υπάρχουν τα ερείπια του 
Λυκείου, ενός κτηρίου που χρησιμοποιούνταν ως χώρος 
λατρείας του θεού Απόλλωνα.



• Στον ίδιο χώρο δίδαξε και ο Αριστοτέλης 
την εποχή που έγραφε το «Περί ζώων 
ιστορίαι». Το κεφάλαιο που αφιερώνει 
στους λύκους συμπεριλαμβάνει τον μύθο της 
γέννησης του Απόλλωνα στη νήσο Δήλο. 
Σύμφωνα με το μύθο η μητέρα του 
Απόλλωνα,  Λητώ, μεταμορφωμένη σε 
λύκο και συνοδευόμενη από μια αγέλη 
λύκων ταξίδεψε από τη γη των 
Υπερβορείων για να έρθει στη Δήλο.

• Ο Σωκράτης στην «Πολιτεία» του Πλάτωνα 
χρησιμοποιεί το μύθο του Λυκάονα για να 
αποτρέψει πολιτική συμπεριφορά που 
οδηγεί στην τυραννία.



Παροιμίες για τον λύκο
• Ο λύκος σαν γεράσει, μασκαράς των 

σκυλιών γίνεται
• Ο λύκος στην αναμπουμπούλα φαίνεται
• «Γλίτωσα από το στόμα του λύκου»
• «Έκανες τον λύκο φίλο, βάστα και κομμάτι 

ξύλο»
• «Κουβέντα κουβεντούλα τρώει ο λύκος τη 

Βιτούλα»
• «Άμα μπει ο λύκος στο μαντρί, θα αρπάξει 

του φτωχού το αρνί»
• Άμα έχει ο λύκος, έχουν εκατό κοράκια
• Άνθρωπος ανθρώπω λύκος!
• Ο λύκος έχει το όνομα κι η αλεπού τη χάρη
• Ο λύκος αρνί δε γίνεται
• Του λύκου η τρίχα πέφτει, το πετσί δεν 

αλλάζει
• Απ’ τα μετρημένα, τρώει ο λύκος



…και καθημερινές εκφράσεις….
• Απ΄το λύκο γλίτωσε… στην αρκούδα έπεσε.
    (Απ’ το κακό στο χειρότερο)
• Αυτός που υπομένει, το λύκο διαφεντεύει…
    (Με την υπομονή επιβάλλεται κάποιος στους ισχυρούς)
• Κάλλιο άδειο το μαντρί, παρά χίλιοι λύκοι μέσα.
    (Κάλλιο φτωχός, παρά σε φασαρίες)
• Ο λύκος στη γειτονιά του αρνί δεν αρπάζει. 

(Υστερόβουλοι)
• Ο λύκος, λύκο δεν τρώει…  (Αλληλεγγύη κακών)
• Τα μετρημένα πρόβατα, δεν τα τρώει ο λύκος.
     (Καλοί λογαριασμοί)
• Σώθηκε απ’το στόμα του λύκου.  (Βέβαιο  θάνατο)



Ο λύκος και η 
κοκκινοσκουφίτ

σα
(δραματοποιημέν

ο παραμύθι)



Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ
 Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ

Μια φορά κι έναν καιρό, σ’ένα τόπο μακρινό, ζούσε ένας λύκος… μα τι λύκος… ένας λύκος αλλιώτικος από τους 
άλλους…
Από τότε που γεννήθηκε, οι γονείς του κατάλαβαν ότι δεν ήταν σαν τ’άλλα τα λυκόπουλα. Δεν ούρλιαζε, δεν 
ορμούσε, δεν του άρεσε να τρώει κρέας… Οι γονείς του απορούσαν σε ποιον να έμοιασε άραγε. Όσο μεγάλωνε, 
γινόταν ένας λύκος συνεσταλμένος, καλόκαρδος που δεν έχανε καιρό να κατεβαίνει στο διπλανό χωριό και να 
βοηθάει όσους είχαν ανάγκη. Οι υπόλοιποι λύκοι, όμως, δεν τον έβλεπαν με καλό μάτι.
-Τι γυρεύει στην αγέλη μας ένας λύκος που δεν φέρεται σαν λύκος;
-Να τον διώξουμε, είπε ο ένας.
-Ναι!!! φώναξαν όλοι.
 Τι να κάνουν κι οι καημένοι οι γονείς του! Δε μπορούσαν να μην υπακούσουν στην απόφαση της αγέλης τους. 
Έτσι, την επόμενη μέρα του ετοίμασε η μητέρα του ένα καλάθι με τρόφιμα και τον συμβούλεψε να απομακρυνθεί 
για λίγο καιρό, μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα.
 Πήρε λοιπόν το δρόμο, το δρομί και περπατούσε… και περπατούσε… μέρες και νύχτες 
πικραμένος που δεν τον κατάλαβε κανείς!
 Ώσπου κάποια μέρα έφτασε σ’ένα μέρος που τον μάγεψε. Ήταν ένας καταπράσινος 
λόφος και στους πρόποδές του ήταν χτισμένο ένα πανέμορφο χωριό. Στην άλλη άκρη, 
απέναντι, υπήρχε ένα πυκνό δάσος και στο τέλος του φτωχικό καλυβάκι!
-Αυτό είναι! σκέφτηκε. Εδώ θα μείνω και, όποτε θέλω θα κατέβω στο χωριό.



Αφού πέρασαν λίγες μέρες, είπε να κατηφορίσει προς το χωριό. Κρύφτηκε 
σ’ένα θάμνο, φοβούμενος μήπως τον δουν και τον κυνηγήσουν. Κάθισε για 
ώρα να παρατηρεί τους χωρικούς που περνούσαν βιαστικά, πηγαίνοντας στις 
δουλειές τους.
-Τι εργατικοί και καλοσυνάτοι άνθρωποι είναι αυτοί! μονολογούσε.
 Σε μια στιγμή άνοιξε η αυλόπορτα από το διπλανό σπιτάκι και είδε μια μαμά με 
το κοριτσάκι της.
-Κι όπως είπαμε, κορίτσι μου, έτσι; Να είσαι προσεκτική στο δρόμο. Κοίταξε 
μην σε ξεγελάσει κανένας λύκος και σε φάει!
-Εντάξει μανούλα, θα είμαι πολύ προσεκτική!
-Και το νου σου… μην αργήσεις!
-Γειά σου μανούλα!!
 Ο λύκος είχε μείνει ακίνητος και τις παρατηρούσε. Μόλις το κορίτσι 
απομακρύνθηκε, αποφάσισε να το ακολουθήσει, μήπως χρειαζόταν κάτι. Μόλις 
μπήκαν στο πυκνό δάσος, ακούστηκαν τουφεκιές.
Τότε ο λύκος φοβήθηκε. Λες να τον έβρισκαν κυνηγοί και να τον σκότωναν; Τι 
να έκανε; Και τότε…
-Βοήθεια!!! Βοήθεια! ακούστηκε.



Έβγαλε, τότε κάθε κακή σκέψη από το μυαλό του κι έτρεξε. Κάποιος χρειαζόταν τη βοήθεια του! 
Κάποιος κινδύνευε!
 Προχώρησε λίγο και τι να δει! Το μικρό κοριτσάκι είχε πιαστεί σε μια παγίδα που είχαν στήσει οι 
κυνηγοί.
-Στάσου, μη φοβάσαι, θα σε βοηθήσω εγώ! φώναξε.
Όμως το κοριτσάκι άρχισε να φωνάζει ακόμα πιο δυνατά, μόλις τον αντίκρισε.
-Μη, μη φοβάσαι… Δε θα σου κάνω κακό…
-Η μαμά μου μού είπε να μη μιλήσω σε αγνώστους και ιδιαίτερα σε λύκους.
-Η μαμά σου έχει δίκιο, αλλά εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους λύκους… Περίμενε να σε βοηθήσω! 
Πριν σε βοηθήσω όμως θα ήθελα να σου συστηθώ. Με λένε Κλεισθένη. Εσένα πώς σε λένε;
-Εεε… Εμένα με λένε Κοκκινοσκουφίτσα, ψιθύρισε φοβισμένα.
-Καλά λοιπόν. Περίμενε λίγο και θα δεις θα σε ξεμπλέξω αμέσως από εκεί που μπλέχτηκες
 Ορμάει γρήγορα και με τα δόντια του τα κοφτερά μπόρεσε να κόψει τις παγίδες και να ελευθερώσει 
την Κοκκινοσκουφίτσα.
-Πού πας τέτοια ώρα Κοκκινοσκουφίτσα;
-Πάω στη γιαγιά μου που μένει εδώ στην άκρη του δάσους, γιατί είναι ανήμπορη.
-Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Θες να γίνουμε φίλοι;
-Φίλοι; Εγώ φίλη με έναν λύκο;! Αν είναι δυνατόν!
-Ξέρεις, είμαι μόνος μου. Με έδιωξαν από την αγέλη μας, γιατί ήμουν λέει διαφορετικός από τους 
άλλους λύκους. Δεν ήμουν άγριος. Δεν ούρλιαζα και δεν τους άρεσα.
-Καλά τότε.
 Αφού περπάτησαν λίγη ώρα, έφτασαν στην άκρη του δάσους. Τότε ο λύκος κατάλαβε πως το σπίτι 
της γιαγιάς της ήταν το φτωχικό καλυβάκι που θαύμαζε από ψηλά. Χωρίς να χάσουν χρόνο, 
χτύπησαν την πόρτα και μπήκαν μέσα. Μόλις τους αντίκρισε η ανήμπορη γριούλα έμεινε με το 
στόμα ανοιχτό!
-Εγγονούλα μου τι έπαθες; Βοήθεια!! Λύκος!!



Μη φοβάσαι γιαγιά. Από εδώ ο Κλεισθένης, ένας λύκος αλλιώτικος από τους άλλους. Αν δεν ήταν 
αυτός, τώρα δεν θα ήμουν εδώ. Ευτυχώς με έσωσε μέσα στο δάσος!
 Την ώρα όμως που εξηγούσε όλα αυτά στη γιαγιά της κάτι περίεργοι θόρυβοι ακούστηκαν στην 
κουζίνα. Τρέχει η Κοκκινοσκουφίτσα προς τα εκεί και ξαφνικά πετάγονται δύο περίεργοι ληστές 
μπροστά της. Μόλις, όμως, αντίκρισαν το λύκο, τρόμαξαν τόσο πολύ, που πέταξαν τα όπλα κι 
έφυγαν τρομαγμένοι!
-Τελικά είχες δίκιο, Κοκκινοσκουφίτσα! Μας φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμος! είπε.. Στη θέα του και 
μόνο εξαφανίζονται όλοι!
 Αφού τον ευχαρίστησε και η γιαγιά της, τη βοήθησαν στις δουλειές και έπειτα πήραν οι δύο τους 
πάλι το δρόμο του γυρισμού!
-Κλεισθένη, είπε η γιαγιά, πρόσεξε στο δρόμο μην έρθει κανένας λύκος και φάει την 
Κοκκινοσκουφίτσα.
-Ε, όχι και άλλος λύκος! Όσο θα είμαι δίπλα της, δεν κινδυνεύει!
-Δε μου λες Κοκκινοσκουφίτσα, γιατί σε φωνάζουν έτσι;
-Μα δε βλέπεις τα ρούχα και το σκουφί μου;
-Ναι, είναι κόκκινα. Αλλά, αν αύριο φορέσεις κίτρινα, θα σε φωνάζουν Κιτρινοσκουφίτσα; είπε 
γελώντας.
-Χα,χα,χα, γέλασε αυτή. Εκτός απ’όλα τ’ άλλα είσαι και λύκος πειραχτήρι!
 Από εκείνη τη μέρα έγιναν αχώριστοι φίλοι. Ο λύκος τη συνόδευε πάντα στο δάσος για να πάει στη 
γιαγιά της. Τα έλεγαν, γελούσαν και περνούσαν πολύ καλά.
 Σιγά σιγά όλο το χωριό τον συμπάθησε και ήταν ο λύκος προστάτης τους. Δεν τολμούσε κανείς να 
πλησιάσει το χωριό  με κακό σκοπό.
 Έτσι, έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!



Ο λύκος και η γριά
από το βιβλίο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Α’ Γυμνασίου



Μυθικό στοιχείο από την Ρωμαϊκή 
μυθολογία



Ο Ρωμύλος και ο Ρέμος

    Δίδυμοι γιοί του Άρη και της εστιάδας Ρέας 
Σύλβια. Φοβούμενος ο βασιλιάς Αμούλιος ότι 
όταν μεγαλώσουν τα παιδιά θα του πάρουν την 
αρχή, γιατί ήταν εγγονοί του Νουμήτορα τον 
οποίο είχε εκδιώξει, διέταξε να τα ρίξουν στον 
Τίβερη.
     Ένας υπηρέτης έβαλε μέσα σε σκάφη τα δυο 
μικρά και τα έριξε στον ποταμό.
   ‘Όμως το νερό οδήγησε τη σκάφη στις όχθες. 
Μια λύκαινα πήγαινε και τα θήλαζε ενώ ένας 
δρυοκολάπτης τα έτρεφε και τα φύλαγε.
    Και τα δύο αυτά ζώα είναι ιερά ζώα του θεού 
Άρη.
    Κατά τον Πλούταρχο  η πιθανότερη εκδοχή 
για την κτίση της Ρώμης αποδίδεται σε αυτά τα 
δυο αδέλφια. 



Παράξενα κι όμως 
…..ελληνικά!!!!!

«Στα μικρά βαθουλώματα της γης μαζεύονται νερά και σχηματίζουν ένα 
έλος. Τα νερά αυτά είναι βρώμικα κι εκεί ζουν τα κουνούπια που 
μεταδίδουν την ελονοσία. Τα έλη τα αποξηραίνουν ανοίγοντας αυλάκια 
προς τη θάλασσα ή φυτεύοντας λεύκες κι άλλα φυτά που απορροφούν τα 
νερά. Έτσι ο βάλτος γίνεται εύφορο χωράφι».
Αυτό το κείμενο είναι από το βιβλίο του Δημοτικού που κυκλοφόρεσε ο 
οργανισμός Έκδοσης Σχολικών Βιβλίων πρόσφατα. 
Υπάρχει, όμως, και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που θεωρεί ότι: «Σε 
παγκόσμια κλίμακα έχει σήμερα αναγνωριστεί η σημασία των υγρότοπων, 
ως καθοριστικών και αναντικατάστατων φυσικών παραγόντων για την 
ισορροπία του περιβάλλοντος».

 Συγχρόνως η Ελλάδα έχει υπογράψει διεθνείς συμβάσεις για την προστασία 
υγρότοπων, όπως η  Πρέσπα και η Κερκίνη…..
Η παραπάνω αντίθεση δεν είναι μοναδική. 



Στην Ελλάδα χωρίσαμε τα ζώα σε χρήσιμα (πρόβατα) και 
βλαβερά (λύκοι) και έτσι τα παιδιά μαθαίνουν: «ο λύκος είναι 
ζώο βλαβερό, γιατί κάνει πολλές καταστροφές. Ο άνθρωπος τον 
κυνηγά με όπλα και σκύλους και του στήνει παγίδες».
Η αλήθεια είναι πως οι λύκοι είναι απαραίτητοι για την 
προστασία των ελαφιών, των οποίων κρατούν σταθερό τον 
πληθυσμό. Αν σκοτώσουμε τους λύκους, τα ελάφια αυξάνονται 
και υπερβόσκουν το περιβάλλον. Στη συνέχεια, μη βρίσκοντας 
τροφή, αρχίζουν να τρώνε τους φλοιούς των δέντρων, οπότε τα 
νεκρώνουν, με κίνδυνο  συνολικής καταστροφής του 
οικοσυστήματος. Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε, ότι στη φύση 
υπάρχουν μηχανισμοί, που επιτρέπουν τα ζώα να 
προσαρμόζονται στους ρόλους, που παίζουν μέσα στο 
οικοσύστημα. 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Θέμα: Περιβάλλον και λύκος

1. Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στο φυσικό 
περιβάλλον είναι συνήθως θετικές?

        Ναι                 Όχι
3. Πώς επηρεάζεται η πανίδα από τη ρύπανση 

του Περιβάλλοντος?
4. Με τι τρέφεται ο λύκος?
5. Γιατί ο λύκος ήταν επικηρυγμένο είδος στην 

Ελλάδα?
6. Γιατί είναι είδος υπό εξαφάνιση?
7. Πιστεύετε ότι ο λύκος είναι σημαντικός για το 

οικοσύστημα στο οποίο ανήκει?
8. Τι πρόβλημα δημιουργεί η εξαφάνισή του?
9. Πώς μπορούμε να τον προστατεύσουμε?
        Προτείνετε τρόπους.



Συμπεράσματα από τη μελέτη των απαντήσεων των 
μαθητών στο ερωτηματολόγιο που κυκλοφορήσαμε

• Οι μαθητές στο σύνολό τους επιφυλάσσονται 
για τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο φυσικό 
περιβάλλον, δεν τις θεωρούν θετικές.

• Γνωρίζουν με τι τρέφεται ο λύκος, πως 
λειτουργούν οι τροφικές αλυσίδες και 
εκτιμούν ότι η εξαφάνιση του είδους θα 
οδηγήσει σε μείωση της χλωρίδας των 
οικοσυστημάτων γιατί θα αυξηθούν οι 
πληθυσμοί των φυτοφάγων ζώων.

• Δεν γνωρίζουν την έννοια της 
«επικήρυξης».

• Ελπίζουν σε βοήθεια και ενημέρωση από 
οργανώσεις όπως  WWF,   ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ,  
ΚΑΛΛΙΣΤΩ



Προγραμματισμένη επίσκεψη στο 
ΚΠΕ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

με θέμα: «Παραδοσιακή κατοικία».

‘











Οι μαθητές δημιουργούν…

    

Σελιδοδείκτες
με περιβαλλοντικά 
μηνύματα…..









Ζωγραφίζουν τον λύκο….







Ζωγραφίζουν σε βοτσαλάκια……

Λουλούδια, βότανα, δέντρα και καρπούς…
που ο λύκος συναντά στο βιότοπό του……





Ζωγραφίζουν
Ανυπομονούν

Και ονειρεύονται
Το δικό τους «βιότοπο»…

Στην αυλή του σχολείου 
τους!!











Διαπνεόμενοι από ευαισθησία…









……..αποφάσισαν να δράσουν, δίνοντας το παράδειγμα 
και στους υπόλοιπους συμμαθητές τους και να 
αποδείξουν πως η συλλογικότητα και η συνεργασία 
μπορούν να ομορφύνουν τη ζωή όλων. 
Εξάλλου, η αυλή του σχολείου είναι ο χώρος

Που κινούνται
Που κοινωνικοποιούνται
Που δημιουργούν φιλίες

Που μοιράζονται τα όνειρά τους…
Ας τους βοηθήσουμε

Αυτά τα όνειρα
Να γίνονται

Σε καθαρό περιβάλλον!!!



Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε 
ενημερωτική παρουσίαση των στόχων υλοποίησης του 
βιότοπου και ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος των 
μαθητών /τριών μας προκειμένου να μελετήσουν σε βάθος 
το φυσικό περιβάλλον της ελληνικής φύσης .
Εισηγήτριες της εκπ/κής ενημέρωσης ήταν η κ. Κρομυάδου 
Χαρούλα, συνεργάτιδα του Αρκτούρου και η κ. 
Παπαχρήστου Βασιλική, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας 
του Αρκτούρου.
Η κ. Κρομυάδου ενθάρρυνε τη συμμετοχή σε ομαδικές και 
δημιουργικές δραστηριότητες όπως η δημιουργία του 
κήπου, η εικαστική παρέμβαση και ο τρόπος προστασίας 
του.



Ο προσδιορισμός του θεματικού βοτανικού κήπου έχει 
επιλεγεί από εξειδικευμένο συνεργείο του Αρκτούρου.
Παράλληλα με τη δημιουργία του θεματικού κήπου, οι 
συνεργάτες του Αρκτούρου με τη βοήθεια των μαθητών 
μας συμμετείχαν στη δημιουργία της εικαστικής 
παρέμβασης.

 Το πρόγραμμα είναι ολιστικό (περιβάλλον – 
ανθρώπινος παράγοντας ) και υλοποιείται με την 
ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.





ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
«Βιότοπος: η φύση στην αυλή μας».

Προς το τέλος του Μαρτίου και τις αρχές του Απριλίου του 2014 πραγματοποιήθηκε 
διαμόρφωση χώρου, δενδροφύτευση και εικαστική παρέμβαση στο προαύλιο του 
3ου και 9ουΓυμνασίου Τρικάλων. 

Στη δράση, η οποία διήρκησε τέσσερις  ημέρες, συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες 
των δύο Γυμνασίων, καθώς και ειδικό συνεργείο του Αρκτούρου. Φυτεύτηκαν δέντρα, 
θάμνοι και ποώδη φυτά, τα οποία ευδοκιμούν  στο βιότοπο του λύκου.

 Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος, καθώς 
και η δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές να  αναπτύξουν δημιουργικές και 
ομαδικές δραστηριότητες, οι οποίες θα τους φέρουν πιο κοντά στη φύση, αλλά και θα 
τους ευαισθητοποιήσουν σε θέματα περιβάλλοντος και  προστασίας του.
 Παράλληλα  βελτιώθηκε η αισθητική και λειτουργική ποιότητα του σχολικού 
περιβάλλοντος, αλλά και βοηθήθηκαν τα παιδιά να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με 
τη φύση και το ενδιαφέρον τους γι’ αυτή. Τέλος,  δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις 
μέσα από ομαδικές δραστηριότητες οι μαθητές και οι μαθήτριες να οικειοποιηθούν το 
χώρο του σχολείου, να τον φροντίζουν και να τον αισθάνονται ως χώρο δημιουργίας  
και μάθησης και αργότερα, όταν τα δένδρα θα μεγαλώσουν, να έχει δημιουργηθεί ένα 
μικρό άλσος για την περιοχή.



και το ξεβοτάνισμα αρχίζει…..



















Οι μαθητές μας αξιολογούν τη 
δημιουργία του βιότοπου….

     Μετά τη δημιουργία του βιότοπου στο 
σχολείο μας, η καθημερινότητά μας έχει 
αλλάξει. 
     Η βελτίωση στην διάθεση και στην ζωή 
μας στο σχολείο που θέλαμε να επιτύχουμε 
με τη δημιουργία του βιότοπου έχει 
επιτευχθεί. Τώρα το σχολείο μας έχει μια 
γωνιά με υπέροχα λουλούδια και δέντρα και 
μπορούμε να ξεφύγουμε από την πίεση και 
να αισθανθούμε γεμάτοι χαρά και ζωή.
     Ο βιότοπος βρίσκεται ακόμα στην αρχή.
     Τα λουλούδια και τα δέντρα δεν έχουν 
αναπτυχθεί πλήρως, αλλά μέσα σε λίγα 
χρόνια που θα πάρουν την τελική τους 
μορφή θα αισθανόμαστε υπερηφάνεια όλοι 
εμείς που θα περνάμε από το σχολείο μας 
και θα βλέπουμε πως ο κόπος μας δεν πήγε 
χαμένος, όπως επίσης χαρά και ικανοποίηση 
γιατί προσφέραμε κάτι όμορφο στα παιδιά 
που θα έρθουν μετά από μας.

     Σοφία Μπαλούτσου



Όπως γνωρίζουμε  το σχολείο μας είχε την τύχη να λάβει μέρος σε ένα 
πανελλαδικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο οποίο έλαβαν μέρος ορισμένα 
μόνο, επίλεκτα σχολεία της χώρας μας. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους 
αυτού προγράμματος  ήταν η δημιουργία ενός μικρού οικοσυστήματος στην 
αυλή του σχολείου μας.  Με την πραγματοποίηση αυτού του στόχου, με τη 
δημιουργία δηλαδή αυτού του μικρού βιότοπου, όλα κατά την γνώμη μου 
άλλαξαν, ως προς την αισθητική ατμόσφαιρα του σχολείου. Πλέον δεν είναι 
αυτός ο μουντός και «αφιλόξενος» τόπος που ήταν, καθώς αν και είναι ακόμα 
σχετικά νωρίς, με το πλήθος της πανίδας που θα συγκεντρωθεί,όπως επίσης 
και με την άνθιση της χλωρίδας η αυλή  μας θα γεμίσει ζωή. Εγώ ο ίδιος 
μάλιστα έχω παρατηρήσει πως η διάθεση όλων των μαθητών έχει αλλάξει. 
Όπως και εγώ, όλοι είμαστε πιο ευδιάθετοι ,γεμάτοι με χαρά και όρεξη για να 
μάθουμε κάτι καινούργιο.  Επιπλέον, μόνο και μόνο κοιτάζοντας αυτό το 
«μίνι» οικοσύστημα  τα συναισθήματά μας από απλή κούραση, βαρεμάρα και 
απογοήτευση(μην ξεχνάμε ότι  βρισκόμαστε στο σχολείο) μετατρέπονται  σε 
ενεργητικότητα, ευχαρίστηση, καθώς και ευφορία, η πηγή των οποίων είναι  
αυτή η χαρά της ζωής που εξελίσσεται μπροστά μας, «σπάζοντας» την 
μονοτονία.

Στέφανος Ντούβλης



Βιβλιογραφία

• www.arcturos
• ΤΠΕ
• Εικαστικά: 

http://www.pz.harvard.edu/vt/artfulthinking
• Βιβλίο Αρχαίων Ελληνικών Α’ 

Γυμνασίου:κείμενο με τον μύθο του 
Αισώπου

• Φυσικές Επιστήμες
•  http://www.epimorfosi.edu.gr
• www.kallisto.gr
• Ν. Μάργαρης:  Οικο-λογικά

http://www.arcturos/
http://www.pz.harvard.edu/vt/artfu;thinking
http://www.epimorfosi.edu.gr/
http://www.kallisto.gr/
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