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Η ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥ∆Α 

Η καφέ αρκούδα (Ursus Arctos) είναι ένα από τα οκτώ είδη αρκούδας που ζουν στον κόσµο. Είναι 

ζώο µεγαλόσωµο και δυνατό, από τη φύση του µη επιθετικό. 

Ακούει και µυρίζει πολύ καλά, αλλά 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 να τρώει µέλι. Η καφέ αρκούδα είναι µοναχικό είδος 

και κινείται τη νύχτα, την αυγή και το σούρουπο, δηλαδή τις 

ώρες της µέρας που το φως δεν είναι πολύ δυνατό, για να 

κρύβεται καλύτερα από τον άνθρωπο.  

Η καφέ αρκούδα το χειµώνα πέφτει σε χειµερινό 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 µόνο το ένα από τα δύο µικρά αρκουδάκια επιζεί.  

Η αρκούδα χρειάζεται µεγάλο χώρο, για να ζήσει, καθώς 

µετακινείται συνεχώς αναζητώντας τροφή και ησυχία.  

Πολύ παλιά η καφέ αρκούδα ζούσε στα ορεινά δάση όλης της Ελλάδας. Στις µέρες µας οι έντονες 

ανθρώπινες δραστηριότητες στα δάση, το παράνοµο κυνήγι και η αιχµαλωσία τους από τον άνθρωπο µε 

σκοπό την εκµετάλλευση (ζωολογικοί κήποι, τσίρκο, αρκούδες χορεύτριες) έχουν περιορίσει τις 

αρκούδες στις οροσειρές της Πίνδου και της Ροδόπης. Στη χώρα µας έχουν αποµείνει περίπου 150 

αρκούδες.  

Η καφέ αρκούδα είναι είδος που κινδυνεύει να εξαφανιστεί.                       

Ηλιάδου Βαρβάρα, Φαντίδης Ραφαήλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥ∆ΑΣ 

ΤΑ ΦΥΤΑ 

ΑΓΡΙΟΑΧΛΑ∆ΙΑ (PYRUS AMYGDALIFORMIS) 

Φυλλοβόλο δέντρο ή θάµνος, µε κλαδιά που συχνά καταλήγουν σε αγκάθι. Γνωστό και ως  

αγριαπιδιά ή γκορτσιά. Έχει φύλλα παχιά, εναλλασσόµενα, στενά και λογχοειδή. Τα άνθη της 

διατάσσονται σε µικρά «τσαµπιά». Ο καρπός της  είναι  κιτρινοκάστανος, ως 3 εκ. και µοιάζει µε µικρό  

αχλάδι. Τα γκόρτσα  είναι από τους πιο αγαπηµένους καρπούς της αρκούδας.  

Παρασκευαΐδου Λαζαρίνα, Σιδηροπούλου Βάσω (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ROSA CANINA) 

Φυλλοβόλος θάµνος, µε ύψος ως 3 µέτρα. 

Τα κλαδιά του φέρνουν ισχυρά αγαθά που είναι 

όρθια ή τοξοειδή, στραµµένα προς τα κάτω. Τα 

φύλλα είναι σύνθετα και αποτελούνται από 

µικρότερα οδοντωτά  φυλλαράκια. Τα άνθη 

είναι µεγάλα, µε πέντε ρόδινα πέταλα και 

εµφανίζονται µεµονωµένα ή σε οµάδες. Ο 

καρπός είναι κόκκινος και σφαιρικός, 1 – 2 εκ. 

Αναπτύσσεται σε σκιερά δάση, σε φράχτες 

κατά µήκος των δρόµων και των ρεµάτων, σε 

χαµηλά και µεσαία υψόµετρα. Εξαπλώνεται στην Ευρώπη, τη Β. Αφρική και τη ∆. Ασία. 

Η παρουσία της αγριοτριανταφυλλιάς στον βιότοπο της αρκούδας είναι πολύ σηµαντική, καθώς οι 

καρποί µένουν στα κλαδιά ακόµη κατά τη διάρκεια του χειµώνα, ως την αρχή της επόµενης ανθοφορίας, 

στις αρχές της άνοιξης. Το διάστηµα αµέσως µετά το χειµέριο λήθαργο, όταν είναι ακόµη όλα 

σκεπασµένα από το χιόνι και η αρκούδα δυσκολεύεται να βρει τροφή, οι καρποί της 

αγριοτριανταφυλλιάς και το χορτάρι είναι οι µοναδικές διαθέσιµες τροφικές πηγές για αυτήν.  

Παπαδοπούλου Νένα, Σεµερτσίδου Χρυσούλα (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

ΜΑΥΡΗ ΠΕΥΚΗ (PINUS NIGRA) 

 Η µαύρη πεύκη είναι δέντρο αειθαλές και κωνοφόρο, γνωστό και µε 

τα κοινά ονόµατα αγριόπευκο, µοσχοέλατο και µηλοέλατο. Το ύψος της 

φτάνει συνήθως τα 20 – 40 µ. Έχει κορµό ευθυτενή και φλοιό φολιδωτό 

µε βαθιές σχισµές και χρώµα καφέ – κοκκινωπό και γκρι – ασηµί. Η 

κόµη της νεαρής µαύρης πεύκης έχει σχήµα κώνου ή πυραµίδας, ενώ η 

κόµη  της ώριµης µαύρης πεύκης είναι πλατιά, µε σχήµα οµπρέλας. Στην 

Ελλάδα η µαύρη πεύκη απαντάται σε πολλές περιοχές, καθώς µπορεί να 



αναπτυχθεί σε φτωχά και σκληρά εδάφη και σε υψόµετρα από 600 έως 2.150 µ. Η µαύρη πεύκη είναι 

είδος µε µεγάλη οικονοµική σηµασία, καθώς ενισχύει τη βιοποικιλότητα, ενώ ασκεί και ιδιαίτερα 

προστατευτικό (κυρίως υδρονοµικό) ρόλο στο έδαφος. Η εντατική υλοτοµία, η υπερβόσκηση και η 

αποψίλωση είναι µερικές από τις απειλές που αντιµετωπίζουν τα δάση µαύρης πεύκης. Στις κουφάλες 

που δηµιουργούν τα γέρικα δέντρα µπορεί να φωλιάσει η αρκούδα για το χειµέριο ύπνο της. 

Σελίδου Στεφανία (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

 

ΟΞΙΑ (FAGUS SYLVATICA) 

Η οξιά είναι φυλλοβόλο δέντρο ύψους 30 – 40 µ., µε µεγάλο κορµό 

διαµέτρου έως και 2 µ. Ο φλοιός της είναι σταχτόχρωµος και λείος. 

Ανθίζει τον Απρίλιο και τον Μάιο. Συναντάται σε υψόµετρο 700 – 2.000 

µ. 

∆ηµιουργεί µεικτά ή και αµιγή δάση, όπου βρίσκουν φυσικό 

καταφύγιο πουλιά, λαγοί, ζαρκάδια, ελάφια, αγριογούρουνα και 

αρκούδες. Το παχύ στρώµα που δηµιουργείται στο έδαφος των δασών της 

οξιάς από τα φύλλα που πέφτουν αποτελεί ιδανικό «στρώµα» για τις ώρες 

ξεκούρασης της αρκούδας (γιατάκια).Οι καρποί της είναι από τις κύριες 

τροφικές πηγές για την αρκούδα: διατηρούνται ακόµη και θαµµένοι κάτω 

από το χιόνι ως την επόµενη χρονιά και σε εποχές που η αρκούδα δε 

βρίσκει άλλη τροφή. 

Μεγάλος είναι ο υδρονοµικός ρόλος της οξιάς, αφού το φύλλωµά της  συγκρατεί µεγάλη ποσότητα 

από τα νερά της βροχής, µειώνοντας έτσι την ορµή τους και προστατεύοντας το έδαφος από την 

έκπλυση.  

Από τα δάση της οξιάς παράγεται  ξύλο διάφορων κατηγοριών: τεχνικό, βιοµηχανικό και καύσιµο. 

Φαντίδου ∆ήµητρα (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

ΡΟΜΠΟΛΟ (PINUS HELDREICHII)  

 ∆έντρο αειθαλές, ύψους 20 – 30 µ., µε µεγάλη οικολογική σηµασία: εποικίζει 

γυµνές και άγονες επικλινείς εκτάσεις και ασκεί υδρονοµικό ρόλο, προστατεύοντάς 

τες από τη διάβρωση. Απαντάται σε υψόµετρο 1.300 - 2.300 µ. Το ξύλο του 

χρησιµοποιείται στην επιπλοποιία, την ξυλογλυπτική, τις οικοδοµές κ.ά. Η 

αρκούδα συχνά φωλιάζει σε κουφάλες γέρικων ρόµπολων για το χειµέριο ύπνο της. 

Παρασκευαΐδου Λαζαρίνα, Σιδηροπούλου Βάσω (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

 



ΩΡΙΜΗ ∆ΡΥΣ (QUERCION CONFERTA) 

Η ώριµη δρυς ή βελανιδιά είναι φυλλοβόλο δέντρο µε 

µέγιστο ύψος τα 30 – 35 µ. Καταλαµβάνει το 1/3 περίπου 

της συνολικής δασικής έκτασης της χώρας µας. Η δρυς 

υπήρξε από την αρχαιότητα ιερό δέντρο – σύµβολο για 

πολλούς πολιτισµούς και θρησκείες. Μεγάλη είναι η 

χρησιµότητά της για τον άνθρωπο, ενώ σηµαντικός είναι και 

ο προστατευτικός – υδρονοµικός ρόλος της για την 

αποτροπή της έκπλυσης εδαφών και τη µείωση των 

πληµµυρικών φαινοµένων. Eξαπλώνεται στα Βαλκάνια, στην Ιταλία και τη Μ. Ασία.        

 Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η ώριµη δρυς είναι η εντατική εκµετάλλευση, ο τρόπος διαχείρισης 

των δασών, οι αποψιλωτικές υλοτοµίες – που οδηγούν τα δάση σε υποβάθµιση – και οι εντατικές 

ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Στις κουφάλες που δηµιουργούν τα γέρικα δέντρα µπορεί να φωλιάσει η αρκούδα για το χειµερινό 

ύπνο της. Οι καρποί της, τα βελανίδια, αποτελούν τροφική πηγή µεγάλης θερµικής αξίας για την 

αρκούδα.   

Παπαδόπουλος Θοδωρής (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

ΕΡΥΘΡΕΛΑΤΗ  (PICEA  ABIES) 

Η ερυθρελάτη είναι αειθαλές, ψυχρόβιο, κωνοφόρο δέντρο, ύψους 40 

– 60 µ., µε ευθυτενή σπονδυλωτό και κωνικό κορµό. Απαιτεί εδάφη µε 

µεγάλη υγρασία. Περιοχή εξάπλωσής της, το βόρειο ηµισφαίριο. Στη 

χώρα µας εντοπίζεται µονό στην ορεινή περιοχή της ∆ράµας (∆. Ροδόπη) 

υψόµετρο 1400 – 1900 µ. Κάτω από τα πανύψηλα δέντρα και µέσα στα 

πυκνά και σκιερά δάση ζουν η καφέ αρκούδα, ο λύκος αλλά και πολλά 

άγρια οπληφόρα (π.χ. ζαρκάδι, ελάφι, αγριογούρουνο). Η αρκούδα τρώει 

τους καρπούς της (κουκουνάρια).  

Η ερυθρελάτη θεωρείται το είδος µε την µεγαλύτερη σηµασία την 

ξυλοπαραγωγή. Κινδυνεύει από την έντονη βόσκηση καθώς και από την 

αλόγιστη και µη επιµεληµένη υλοτοµία. 

Γρηγοριάδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

 

 

 

 



Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥ∆ΑΣ 

ΤΑ ΖΩΑ 

ΛΥΚΟΣ 

Σαρκοφάγο θηλαστικό που ανήκει στην οικογένεια των 

κυνιδών. Από πολλούς θεωρείται ένας από τους προγόνους του 

σκύλου, µε τον οποίο µοιάζει, ιδιαιτέρα µε τα λυκόσκυλα που, 

κατά µια θεωρία, έχει συµβάλλει στη δηµιουργία τους. Το ύψους 

του φτάνει τα 80 – 90 εκατοστά, το µήκος του το 1,5  µέτρο και 

το βάρος του τα 40 – 50 κιλά. Το σώµα του είναι δυνατό, το 

κεφάλι του κανονικό, µε µακρύ ρύγχος, ενώ τ’ αυτιά είναι πάντα 

όρθια και τριγωνικά. Το χρώµα του ποικίλει, ανάλογα µε την 

εποχή του χρόνου και τον τόπο που ζει. Αρχίζει από 

σταχτόγκριζο και φτάνει µέχρι ανοιχτό αµµοκίτρινο. 

Οι λύκοι τρέφονται αποκλειστικά µε κρέας. Για να 

κυνηγήσουν, πηγαίνουν όλοι µαζί και καθένας έχει το ρόλο του. 

Συνήθως χωρίζονται σε δυο οµάδες. Η µια στήνει παγίδα κι οι 

υπόλοιποι κυκλώνουν τα ζώα και µε φωνές προσπαθούν να τα διώξουν προς το µέρος όπου περιµένουν οι 

άλλοι κι έτσι καταφέρουν να µην τους ξεφύγει κανένα ζώο. Οι λύκοι κυνηγούν και τα ήµερα ζώα, 

προκαλώντας µεγάλες καταστροφές, ιδιαιτέρα τους χειµερινούς µήνες, στα αιγοπρόβατα. 

Παρασκευαΐδου Λαζαρίνα 

 

ΤΣΑΚΑΛΙ 

Κοινή ονοµασία του ζώου Canis aureus, που ανήκει στην οικογένεια των κυνιδών. Είναι σαρκοφάγο 

ζώο και τρέφεται µε άλλα µικρότερα ζώα ή πτώµατα άλλων ζώων. Υπάρχουν  πολλά είδη τσακαλιών, 

όπως το «χρυσό τσακάλι» που ζει κυρίως στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Ασία  και  την Αφρική, το 

«ραβδωτό τσακάλι» και το «γκρι τσακάλι» που ζουν 

αποκλειστικά στην αφρικάνικη ήπειρο. Στην Ελλάδα 

βρίσκεται στην Πίνδο, στην Πελοπόννησο και τα 

Ιόνια νησιά.  

Η φωνή του, αλλά και η έντονα αποκρουστική 

µυρωδιά του, η οποία οφείλεται  στο γεγονός ότι ένα 

από τα συνηθισµένα του φαγητά είναι τα πτώµατα, 

δηµιούργησε την αποστροφή των ανθρώπων για το 

ζώο αυτό. Το χρώµα του θυµίζει έντονα τη σκουριά. 

Το µόνο σηµείο που διαφέρει κάπως είναι  ανοικτότερο και σε ορισµένες  περιπτώσεις απέχει λίγο από το 

άσπρο. Το πιο εξαπλωµένο είδος είναι το τσακάλι το χρυσό, όνοµα που το πήρε από τις  χρυσαφιές 



ανταύγειες  που  σχηµατίζει το τρίχωµα της ράχης του. Το ύψος του φτάνει τα 50 εκ., ενώ το µήκος του 

τα 90. Το βάρος του φτάνει µέχρι τα 15 κιλά, χαρακτηριστικό που το διαφοροποιεί από το «συγγενή» του 

λύκο, καθώς ο ενήλικος λύκος ξεπερνά το 1 µέτρο και φτάνει έως και το 1,40. Χαρακτηριστικό του 

γνώρισµα τα µικρά, µυτερά και όρθια  αφτιά του. Η ουρά είναι φουντωτή και το τρίχωµα είναι πολύ 

µακρύτερο στην περιοχή της ράχης συγκριτικά µε το υπόλοιπο σώµα.  

Στη Μεσόγειο ζει σε χαµηλό υψόµετρο, κυρίως στην παραλιακή ζώνη. Εξαπλώνεται σε ελάχιστες  

περιοχές των Βαλκανίων, ενώ από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει µόνο στην Ελλάδα. Στον 

ελλαδικό χώρο δεν έχει καθολική εξάπλωση, καθώς δεν συναντάται  στα νησιά (µε εξαίρεση τη Σάµο), 

ενώ απουσιάζει και από πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Μετά τον ένα περίπου χρόνο της ζωής 

του σχηµατίζει σταθερά ζευγάρια και το θηλυκό γεννά, σε υπόγειες φωλιές µε πυκνή βλάστηση συνήθως 

3 – 6 µικρά τα οποία έχουν πολύ µικρό ποσοστό επιβίωσης.   

Ιωαννίδου Ιωάννα 

 

ΑΛΕΠΟΥ  

Ζώο θηλαστικό, σαρκοφάγο της οικογένειας των κυνιδών. Συγγενεύει µε το σκύλο, το λύκο και το 

τσακάλι. Έχει µακρόστενο σώµα, που σκεπάζεται 

µε πλούσιο τρίχωµα. Το κεφάλι της είναι σχετικά 

µικρό, αλλά η µύτη της είναι µυτερή και µακριά. 

Τα αυτιά της είναι µεγάλα και πάντοτε σηκωµένα 

προς τα πάνω. Έχει λεπτά και µικρά πόδια και ουρά 

µακριά και φουντωτή. Η παράδοση παρουσιάζει 

την αλεπού σαν εξαιρετικά πανούργο ζώο. 

Προσαρµόζεται εύκολα στις διάφορες περιστάσεις, 

στο γεγονός ότι κυνηγιέται συνέχεια από τον 

άνθρωπο και τους άλλους εχθρούς της, καθώς και 

στις δυσκολίες που συναντά για να προµηθευτεί την τροφή της. Τρέφετε µε µικρά ζώα, ποντικούς, 

βάτραχους, λαγούς, κουνέλια, πολλές φορές επιτίθεται και σε µεγάλα ζώα σε µικρά ελάφια αλλά τις 

µεγαλύτερες καταστροφές τις κάνει στο κοτέτσι. Το θηλυκό γεννά 3 – 12 µικρά κατά το τέλος του 

Απριλίου. Τα µικρά τα αγαπά και τα µαθαίνει να βρίσκουν µόνα τους τροφή. Κατά το φθινόπωρο είναι 

ικανά πια να ζήσουν µόνα τους. Μπορεί να συναντήσει κανείς την αλεπού στην Ευρώπη, βόρεια Αφρική, 

Αµερική. 

Αντώνης Κελεσίδης 

 

ΑΓΡΙΟΓΙ∆Ο (RUPICAPRA RUPICAPRA BALKANICA) 

Στην Ελλάδα το αγριόγιδο είναι σπάνιο είδος και απειλείται µε εξαφάνιση. 



Στις ορεινές περιοχές της Πίνδου, της Ροδόπης και της Στερεάς Ελλάδας ζουν αποµονωµένοι περίπου 

δεκαπέντε µικροί πληθυσµοί που συνολικά δεν αριθµούν περισσότερα από 400 αγριόγιδα.  

Οι κύριες απειλές για το αγριόγιδο προέρχονται από τον άνθρωπο και είναι το παράνοµο κυνήγι και η 

υποβάθµιση των βιοτόπων. 

Περιγραφή: Στην Ελλάδα το αγριόγιδο ανήκει στο υποείδος (Rupicapra rupicapra balkanica), είναι 

σπάνιο είδος και απειλείται µε εξαφάνιση. ∆εν ανήκει στο ίδιο είδος µε το αγριοκάτσικο (αγρίµι ή κρι – 

κρι) της Κρήτης και δεν διασταυρώνεται µε τη γίδα.  

Ένα από τα χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα είναι τα 

όρθια κέρατα µε κυρτές απολήξεις. Το τρίχωµά του 

σώµατός του από καφέ ανοιχτό το καλοκαίρι 

µετατρέπεται σε σκούρο καφέ το χειµώνα ενώ στο 

λευκό κεφάλι φέρει δυο σκούρες πλευρικές λωρίδες 

που εκτείνει. 

Βιότοπος: Ιδανικός βιότοπος για το αγριόγιδο είναι 

οι επικλινείς, καλυµµένες µε δάση, πλαγιές που 

καταλήγουν σε απόκρηµνες κορυφές µε σάρες, λούκια, 

οριζόντια διαζώµατα και µε άφθονη ποώδη βλάστηση. Οι πλαγιές αυτές ανάλογα µε το υψόµετρο 

συνήθως γειτνιάζουν µε υποαλπικά λιβάδια.  

Απειλές: Οι κύριες απειλές για το αγριόγιδο είναι το παράνοµο κυνήγι που προκαλεί την άµεση 

εξολόθρευσή του, η υποβάθµιση των βιοτόπων του από την υπερβόσκηση και η γενετική αποδυνάµωση 

του είδους από τη σταδιακή συρρίκνωση του πληθυσµού του. 

Φαντίδης Ραφαήλ 

 

ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ 

Ζώο παχύδερµο θηλαστικό, αρτιοδάχτυλο και ονυχωτό της οικογένειας των συιδών. Είναι κοινωνικό 

και συχνά ζει κατά αγέλες.  

Περιγραφή. Το σώµα του έχει µήκος περίπου 1 µ. και 

ύψος 60 – 80 εκ. Το δέρµα του είναι τραχύ και σκληρό  

και σκεπάζεται από αραιό καστανό τρίχωµα. Οι τρίχες του 

είναι γνωστές ως «γουρουνότριχες». Το βάρος µπορεί να 

φτάσει µέχρι τα 300 κιλά. Το κεφάλι του είναι µεγάλο και 

καταλήγει σε ένα ευκίνητο, σκληρό και πλατύ ρύγχος µε 

δυο ρουθούνια. Τα σαγόνια  του είναι πολύ δυνατά. Τα 

µάτια του είναι µικρά. Τα αυτιά του είναι µικρά, όρθια, 

αυγοειδή και τριχωτά. Ο λαιµός του κοντός. Τα πόδια του 

είναι κοντά και δυνατά, ώστε  να µπορούν να κρατούν το 



βάρος του και καταλήγουν σε 4 ονυχωτά σκληρά δάχτυλα. Η ουρά του είναι µικρή. Το θηλυκό έχει 10 

θηλές µαστών. Είναι ζώο έξυπνο, θαρραλέο, δυνατό, προσεκτικό απέναντι στον εχθρό του. Οι αισθήσεις 

της ακοής και της οσφρήσεως είναι περισσότερο αναπτυγµένες. Τον άνθρωπο τον αντιλαµβάνεται από 

την απόσταση 500 και 600 µέτρων, σπάνια όµως επιτίθεται, εάν δεν ενοχληθεί.                      

Τροφή – κατοικία – πολλαπλασιασµός. Η τροφή του αποτελείται κυρίως από φυτικές ουσίες 

(χόρτα, καρποί δέντρων, ρίζες κλπ.).  Ζει µέσα στα δάση, κάτω από πυκνούς θάµνους και µόνο κατά τη 

νύχτα βγαίνει για αναζήτηση της τροφής του. Πολύ συχνά διαλέγει για κατοικία του τις ελώδεις περιοχές, 

γιατί του αρέσει να κυλιέται µέσα στη λάσπη. Κατά το τέλος του Νοεµβρίου αρχίζει η περίοδος του 

ζευγαρώµατός του, που διαρκεί 4 – 6 εβδοµάδες. Μετά από 18 – 20 εβδοµάδες το θηλυκό γεννά από 4 – 

6 και από 10 – 12 νεογνά, που τα φροντίζει και τα προστατεύει µε γενναιότητα. Ο µεγαλύτερος εχθρός 

του αγριόχοιρου είναι ο άνθρωπος, που τον κυνηγά για το νόστιµο κρέας του. Το σκληρό του δέρµα 

χρησιµοποιείται στην κιβωτιοποιία  και οι τρίχες του για την κατασκευή λαβίδων. Αλλά οι ωφέλειες 

αυτές  δεν µπορούν να συγκριθούν µε το µέγεθος των καταστροφών που προξενεί στη γεωργία.                                    

Είδη του αγριογούρουνου και γεωγραφική εξάπλωση. Το κυριότερο είδος του αγριόχοιρου είναι ο 

αγριόχοιρος της Ευρώπης ή ο κοινός, που θεωρείται και ο πρόγονος των κατοικίδιων χοίρων. Συνολικά 

διακρίνουµε 16 είδη σηµερινών αγριόχοιρων και 12 είδη απολιθωµένων της τριτογενούς περιόδου. 

Μεταξύ αυτών είναι και τα εξής: ο ποταµόχοιρος, που ζει στην Αφρική µαζί µε το είδος φακόχοιρος, ο 

υλόχοιρος της Λιβερίας και του Κογκό, ο ελαφρόχοιρος της  Ινδοµαλεσίας, το πεκάρι της κεντρικής και 

νότιας Αµερικής κ.α. Στην Ελλάδα υπάρχει ο αγριόχοιρος ο κοινός, κυρίως στη Θεσσαλία, Θράκη, 

Μακεδονία, Ήπειρο και Στερεά Ελλάδα.    

Παπαδοπούλου Νένα 

 

∆ΑΣΟΜΥΩΞΟΣ 

Ο ∆ασοµυωξός (Glis glis) όπως και ο Σκίουρος (Sciurus vulgaris) απαντώνται στα δρυοδάση, ειδικά 

σε εκείνα που γειτνιάζουν άµεσα µε τον οικισµό και περιλαµβάνουν δέντρα, 

όπως καρυδιές, φουντουκιές κλπ., οι καρποί των οποίων χρησιµεύουν ως 

τροφή τους. Είναι νυχτόβιο ζώο. Ζει σε οµάδες. Το χειµώνα πέφτει σε 

χειµερία νάρκη. Ζει τόσο στο έδαφος, όπου ανοίγει 

στοές, όσο και στα δέντρα, όπου αναρριχάται µε 

µεγάλη ευκολία. Συχνά φωλιάζει σε δάση πλατύφυλλων. Μπορεί να βρεθεί 

και σε µεγάλο υψόµετρο. Αν και δεν κινδυνεύει άµεσα, απειλείται τοπικά από 

την καταστροφή του ενδιαιτήµατός του. Τρέφεται µε καρπούς και φλοιούς 

δέντρων, µανιτάρια, έντοµα και µικρά πουλιά.  

Αναγνώριση: Έχει µήκος 20 εκ. περίπου και µήκος ουράς 15 εκ. Η ουρά 

του είναι φουντωτή. Το χρώµα του είναι γκρίζο, µε µια χαρακτηριστική ταινία γύρω από τα µάτια. 

Φαντίδου ∆ήµητρα 



ΣΑΛΑΜΑΝ∆ΡΑ 

Γένος µικρών αµφιβίων ζώων της οικογένειας των µηκοδόντων. Οι σαλαµάνδρες κινούνται αργά. 

Ζουν σε σκοτεινούς και υγρούς χώρους, όπου 

τρέφονται µε διάφορα έντοµα. Γεννούν 

ζωντανά µικρά, που από τη γέννηση τους 

έχουν και τα 4 πόδια τους. Το χρώµα τους 

διαφέρει ανάλογα το είδος τους. Βασικά είναι 

µαύρα µε ή χωρίς στίγµατα. Όταν επιτίθεται 

εκκρίνει από το δέρµα υγρό δηλητήριο, 

θανατηφόρο για όλα τα µικρά ερπετά και 

αµφίβια, το οποίο κακώς πίστευαν κατά την αρχαία εποχή ότι είναι επικίνδυνο και για τον άνθρωπο. 

Σεµερτσίδου Χρυσούλα 

 

ΓΑΛΑΖΟΠΑΠΑ∆ΙΤΣΑ 

∆ενδρόβιο πουλί  µε ζωηρά κίτρινα και γαλάζια 

στο φτέρωµα, όπως λέει και  το όνοµά του, που 

ακροβατεί πάνω στα κλαδιά. Μήκους 11,5 

εκατοστών, είναι επιδηµητικό είδος και απαντάται 

σε µικτά δάση αλλά και σε φράχτες ή κήπους. Μαζί  

µε τον καλόγερο, η Γαλαζοπαπαδίτσα είναι από τις 

πιο ζωηρές «πινελιές» της ελληνικής  φύσης το 

χειµώνα. Ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα πουλιά της 

οικογένειας για το φωτεινό γαλάζιο χρώµα που 

καλύπτει το κεφάλι, τις φτερούγες και την ουρά 

της. Το κάτω µέρος του σώµατός  της είναι κίτρινο και η ράχη της πρασινωπή. Τα λευκά  µάγουλα της  

γαλαζοπαπαδίτσας αυλακώνει µια µαύρη  γραµµή που περνάει από το µάτι και περιβάλλει το σβέρκο 

καταλήγοντας στο µαύρο πηγούνι, ενώ στο κεφάλι φέρει ένα  χαρακτηριστικό γαλάζιο «φέσι». Οι νεαρές 

έχουν ράχη καστανοπράσινη και κίτρινα  µάγουλα. Η φωνή της γαλαζοπαπαδίτσας είναι ένα 

επαναλαµβανόµενο «τσι – τσι – τσι – τσιτ» κι ένα βραχνό «τσερετετετ» που ανεβαίνει. Το κελάηδηµά 

της ξεκινά µε ένα «τσι – τσι» και καταλήγει σε ένα µακρύ  τερέτισµα. Σπάνια τη συναντάµε στο έδαφος, 

συνήθως  χοροπηδάει στα κλαδιά των δέντρων, ψάχνοντας για έντοµα και προνύµφες εντόµων, που 

αποτελούν κυρίως  την  τροφή της. Στήνει τη φωλιά της µέσα σε σχισµές δέντρων, σε παλιές φωλιές  

άλλων πουλιών, κυρίως του δρυοκολάπτη, αλλά και σε τεχνητές φωλιές. Γεννάει Απρίλιο –Αύγουστο 

από 6 – 12 αβγά. Κλωσσάει µόνο το θηλυκό επί 13 – 14 µέρες αλλά φροντίζουν τους νεοσσούς και οι 

δύο γονείς. Τα νεαρά πετούν µετά από 18 – 20 µέρες. 

Θεοδώρου Θανάσης 



ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΠΑ∆ΙΤΣΑ 

Μικρή παπαδίτσα που δεν ξεπερνά σε µήκος τα 11,5 εκατοστά, µε γκριζωπό φτέρωµα στο πάνω 

µέρος του σώµατός της και ανοιχτόχρωµο γκριζόλευκο στο κάτω µέρος. Το κεφάλι της έχει µαύρο 

κάλυµµα, λευκά µάγουλα και µαύρο πιγούνι. Αυτός ο χρωµατισµός την κάνει να ξεχωρίζει από όλες τις 

άλλες παπαδίτσες εκτός από τη βουνοπαπαδίτσα. 

Ελάχιστα διαφέρει από την τελευταία αλλά η 

καστανοπαπαδίτσα έχει πιο λαµπερό µαύρο χρώµα στο 

κεφαλι, πιο «παγωµένο» γκριζωπό χρωµατισµό ενώ της 

λείπει το ανοιχτόχρωµο «µπάλωµα» στα δευτερεύοντα 

φτερά, που φαίνεται, όταν η φτερούγα είναι κλειστή.  

Ευτυχώς, τα πουλιά έχουν φωνή που µας βοηθά να 

ξεχωρίσουµε τα δύο, σχεδόν όµοια µεταξύ τους, είδη. 

Η Καστανοπαπαδίτσα αφήνει ένα εκρηκτικό «πίτσιου» 

που επαναλαµβάνεται ή ένα γρήγορο «τσίου – τσίου – τσίου» ενώ το τραγούδι της είναι ένα µονότονο 

«τσιπ – τσιπ – τσιπ». Γενικά, το κελάηδηµά της  περιλαµβάνει τα γνωστά τυπικά µοτίβα που 

χαρακτηρίζουν τις περισσότερες παπαδίτσες.  

Η Καστανοπαπαδίτσα συχνάζει σε µικτά ή φυλλοβόλα δάση, συχνά κοντά σε ρέµατα, λίµνες κλπ. 

Στην Ελλάδα απαντάται σε ορεινές κυρίως περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, νότια µέχρι τον 

Παρνασσό. Η τροφή της είναι, βασικά, έντοµα και αράχνες το καλοκαίρι και σπόροι και µικροί καρποί το 

χειµώνα.  

Όπως όλες οι παπαδίτσες, φωλιάζει σε τρύπες δέντρων όπου γεννάει 7 µε 12 στικτά αυγά που 

επωάζει το θηλυκό για περίπου δύο εβδοµάδες. Όλο αυτόν τον καιρό ο αρσενικός την επισκέπτεται και, 

εξαιρετικά περιποιητικός και τρυφερός µαζί της, την ταΐζει συνεχώς. Μόλις οι µικρές 

Καστανοπαπαδίτσες  βγουν από το αυγό, αρχίζουν και οι δύο γονείς να τις ταΐζουν … µανιωδώς! Τα 

µικρά µπορούν να αφήσουν τη φωλιά µετά από 17 έως 21 µέρες.  

Καρυπίδου Ελένη 

 

ΑΓΡΙΟΚΟΥΡΚΟΣ (UROGALLUS TETRAO) 

Είναι το µεγαλύτερο µέλος των ονοµαζόµενων αγριόγαλλων. Το αρσενικό φτάνει τα 75 – 90 

εκατοστά στο µήκος και το θηλυκό 55 – 65 εκατοστά. Είναι είδος ενδηµικό και µε συγκεκριµένες 

περιοχές (βιότοπους). Συναντάται στην  βόρεια Ευρώπη, συνεχίζει στην κεντρική και νότια µέχρι τα 

βόρια σύνορα της πατρίδας µας, φτάνει δε µέχρι και την Ιβηρική χερσόνησο, επίσης υπάρχει και στην 

Ασία.  



Κατοικεί στις µεγάλες ανοικτές δασικές εκτάσεις στην Ευρώπη και στην Βόρεια Ασία. Οι αρχικοί 

βιότοποί του περιλάµβαναν τα δάση τάιγκα της βόρειας και βορειανατολικής Ευρασίας και τα δάση από 

κωνοφόρα της Ευρώπης. Οι διαφορές του αρσενικού αγριόκουρκου (κόκορα) από το θηλυκό (κότα) είναι 

µεγάλες και ευδιάκριτες. Το αρσενικό είναι πολύ µεγαλύτερο και ζυγίζει περίπου 4 – 5 κιλά κατά µέσο 

όρο και φτάνει στα 90 – 95 εκατοστά, ο δε χρωµατισµός του είναι έντονος. Τα σωµατικά πούπουλα είναι 

από γκρι σκοτεινό που πηγαίνουν µέχρι σκούρο καφέ, στα φτερά του και στο στήθος του το χρώµα που 

επικρατεί είναι το σκούρο µεταλλικό πράσινο που τα κάνει να λάµπουν. Στην κοιλιακή χώρα το χρώµα 

ποικίλει ανάλογα το υποείδος από µαύρο στο λευκό.  

Ο αγριόκουρκος  τρέφεται µε διάφορα είδη ζωικά και 

φυτικά. Τρώει σκουλήκια, πεταλούδες, σαλιγκάρια, 

σκαθάρια, ακρίδες, βολβούς, φύλλα φρέσκα, µούρα, 

διάφορους άλλους άγριους καρπούς, το δε χειµώνα επιζεί 

χάρη στις βελόνες των κωνοφόρων. Αναλόγως της 

τροφής του είναι και τα περιττώµατά του. Η πτήση τους 

δεν είναι κοµψή λόγω του µεγάλου βάρους και όγκου του 

πουλιού, είναι επίσης σύντοµη και απότοµη, 

χρησιµοποιεί δε πάντα σχεδόν την κάθοδο και το 

γρήγορο κτύπηµα των φτερών καθώς και το µακρύ πλανάρισµα. Αυτό οφείλεται, όπως και στις πέρδικες, 

στην στρογγυλοποιηµένη και κοντή κατασκευή των φτερών. Όταν απογειώνεται ξαφνικά, παράγει έναν 

έντονο και δυνατό θόρυβο που ξαφνιάζει και αποτρέπει τα αρπακτικά. Λόγω του µεγέθους του πουλιού 

και της έκτασης των φτερών κατά το πέταγµα (πλανάρισµα) τα φτερά παράγουν έναν ήχο σφυρίγµατος.  

Η εποχή του ζευγαρώµατος αρχίζει την άνοιξη. Ξεκινά κάπου µεταξύ Μαρτίου και Απριλίου και 

διαρκεί µέχρι Μάιο ή Ιούνιο. Τα τρία τέταρτα αυτού του διαστήµατος ο αγριόκουρκος φλερτάρει στο 

έδαφος. Είναι η εποχή που επικρατεί ένας πολύ δυνατός ανταγωνισµός µεταξύ των κοκόρων των γύρω 

περιοχών.  

Στην αρχή του Σεπτέµβρη οι οικογένειες αρχίζουν να διαλύονται. Πρώτα φεύγουν τα αρσενικά και 

διασκορπίζονται στην γύρω περιοχή, κατόπιν τα θηλυκά. Μερικές φορές δηµιουργούνται χαλαρές οµάδες 

από τα νέα πουλιά ενόψει του χειµώνα.  

Το κυνήγι επιτρέπεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κάτω από αυστηρό έλεγχο και 

απαράβατες διατάξεις και βέβαια µε συνεχή παρακολούθηση των αρµοδίων φορέων. Εξασκείται µε 

σκύλο φέρµας η µε παρακολούθηση, ιχνηλασία κυνηγού άνευ σκύλου. Πρόβληµα έχει παρουσιαστεί 

τώρα τελευταία µε τον λεγόµενο κυνηγητικό τουρισµό, ειδικά στις µικρές χώρες του πρώην ανατολικού 

µπλοκ που λόγω οικονοµικής κατάρρευσης προσπαθούν να προσελκύσουν όσο το δυνατό περισσότερο 

συνάλλαγµα παραβιάζοντας τα όρια κάρπωσης. 

Σελίδου Στεφανία. 

 



ΚΙΣΣΑ (GARRULYS GLANDARIUS)  

Πουλί που µιµείται της φωνές άλλων πουλιών  και συχνά  βγάζει  κραξίµατα,  χαχανητά κι  άλλους  

σκληρούς  ήχους. ∆εν   έχει  κελάηδηµα  συγκεκριµένο. Η  Κίσσα  

ζει  συνήθως κατά  µικρές  οµάδες  σε  µέρη  όπου  υπάρχουν  πολλά   

δέντρα, δάση αλλά και  πάρκα, σε µεγάλους  κήπους  γύρω από 

χωριά  και  µικρές  πόλεις. Τρέφεται  µε  σπόρους  έντοµα, φρούτα  

αλλά  και µε  νεοσσούς πουλιών. Μεγέθους  περίπου  34  

εκατοστών,  τα  δύο φύλα  είναι όµοια  σε εµφάνιση. Το κεφάλι  και 

το κάτω  µέρος έχουν χρώµα κοκκινοκαστανωπό. Στο στέµµα  έχει  

µαύρες   ραβδώσεις  ενώ  ο  λάρυγγας  είναι  υπόλευκος.  Το 

µουστάκι  της  Κίσσας  είναι µαύρο και  το  χρώµα   των  µατιών   

της γαλανό, η ράχη γκριζωπή, οι φτερούγες και η ουρά είναι 

γυαλιστερές µαύρες. Στις φρτερούγες υπάρχουν δύο λευκές λωρίδες 

έντονες και γαλαζόµαυρες λωρίδες στους ώµους, ενώ το ουροπύγιο 

είναι λευκό. Το ζευγάρωµα γίνετε αργά τον Απρίλιο ή νωρίς το Μάιο. Συνήθως το διάστηµα αυτό οι 

Κίσσες συµπεριφέρονται πολύ ήσυχα. Η φωλιά χτίζεται σε δέντρα, όχι ψηλά, χρησιµοποιώντας για υλικά 

διάφορα χόρτα, κλαδιά και λίγη λάσπη. Το θηλυκό γεννάει 5 – 7 αβγά, σπανιότερα και περισσότερα, που 

τα κλωσσάει µόνο του, ξεκινώντας από τη γέννηση του πρώτου αβγού, για 16 – 17 µέρες. Οι νεοσσοί 

πρώτα ταΐζονται µόνο από το  θηλυκό, ενώ  το  αρσενικό  φέρνει  τροφή,  και µετά και από  τους  δύο 

γονείς  µαζί.       

Σιδηροπούλου Βάσω 

 

ΚΟΤΣΥΦΑΣ 

Ο κότσυφας είναι ωδικό πουλί του δάσους. 

Ντυµένος στα µαύρα, µε το ωραίο κίτρινο 

ράµφος του. Γυρίζει πάντοτε στις ρεµατιές και 

στα δάση. Είναι ανήσυχος και αεικίνητος και 

τρυπώνει στους θάµνους. Τα στρογγυλά έξυπνα 

µάτια του προσέχουν καθετί. Τρώει σκουλήκια, 

κάµπιες ή µύγες και άλλα έντοµα. Επίσης του 

αρέσουν τα σταφύλια, τα κεράσια, τα 

βατόµουρα και διάφοροι σπόροι. Γεννάει 4 – 5 

αυγά κιτρινωπά. Χτίζει την φωλιά του µέσα σε πυκνόφυλλους θάµνους και ζευγαρώνει νωρίτερα από όλα 

τα άλλα πουλιά, την άνοιξη. Ο κότσυφας κελαηδάει πολύ όµορφα και ειδικά το πρωί. Συνηθίζει πολύ 

δύσκολα τη ζωή σε κλουβί.  

Φαντίδου ∆ήµητρα  



ΜΠΟΥΦΟΣ 

Νυκτερινό σαρκοφάγο πτηνό από τα µεγαλύτερα της πατρίδας µας. Ζει σε ορεινές βραχώδες 

εκτάσεις, σε παλιά ερειπωµένα κτίρια, αλλά κυρίως στα δάση, όπου βρίσκει ασφαλισµένους κρυψώνες. 

Είναι πουλί των δασών. Συγγενεύει µε την κουκουβάγια (γλαύκα). Ανήκουν και τα δύο στην τάξη 

«γλαυκόµορφα» και στην οικογένεια «γλαυκίδες».  

Το σώµα του µπούφου έχει µήκος 50 – 60 εκατοστόµετρα και 

σκεπάζεται µε πυκνά φτερά σε χρώµα σκούρο σταχτί, µε κόκκινες 

κηλίδες και καστανοκόκκινες αποχρώσεις. Στο κεφάλι του έχει 

δύο σταχτόµαυρα φτερωτά λοφία, που µοιάζουν σαν αυτιά. Είναι 

το σήµα της αναγνώρισής του, το «δελτίο ταυτότητας του». Τα 

µάτια του είναι µεγάλα και κόρες τους ανοίγουν τη νύχτα σαν της 

κουκουβάγιας. Μπορεί έτσι να βλέπει τη νύχτα, όπως και την 

ηµέρα. Το ράµφος του είναι κοντό  και γυριστό στην άκρη και 

µυτερό σαν βελόνα, για να ξεσκίζει τα θύµατα του.          

Κάθεται εντελώς ακίνητος, µε τα µάτια µισόκλειστα. Με τον 

παραµικρό θόρυβο ξυπνάει, γυρίζει το κεφάλι του προς όλες τις διευθύνσεις και ανασηκώνει τις 

φτερούγες του. Αν διαπιστώσει την ύπαρξη κάποιου κινδύνου, πετάει σε άλλη ασφαλέστερη θέση. Συχνά 

κοιµάται µε ανοιχτό το στόµα του.  

Ο Μπούφος τρώει λαγούς, αγριοκούνελα, πέρδικες, κοράκια, ποντικούς και διάφορα µικρά πουλιά. 

Κυνηγάει τη νύχτα. Πετάει από τον κρυψώνα του κρώζοντας «µπου – µπου» και ο µονότονος και βαρύς 

κρωγµός του αντιλαλεί στην ησυχία της νύχτας. Πετάει χαµηλά και βλέπει τα θύµατα του. Μπήγει τα 

σουβλερά νύχια του και τα κατασπαράζει. Τα µικρά πουλάκια, που τα ανακαλύπτει κοιµισµένα στις 

φωλιές τους, δεν τ’ αρπάζει στον ύπνο. Τα ξυπνάει µε τις φτερούγες, πετούν και τα πιάνει στο πέταγµα 

τους. Αληθινός ιππότης! 

Το Μάρτιο ο θηλυκός µπούφος ετοιµάζει τη φωλιά του. Την κατασκευάζει πρόχειρα και άτεχνα σε 

κουφάλες δέντρων, σε ρωγµές βράχων, σε παλιά έρηµα οικοδοµήµατα καµιά φορά και κάτω στο έδαφος.  

Μοναδικός εχθρός του µπούφου είναι ο άνθρωπος. Τον σκοτώνει, γιατί καταστρέφει τα πουλιά και 

κάνει επιδροµές στα κοτέτσια των χωρικών. Αν ο µπούφος πιαστεί µικρός, συνηθίζει στην αιχµαλωσία 

και ζει πολλά χρόνια. Ο µπούφος είναι και βλαβερό και ωφέλιµο πτηνό. Είναι άσπονδος διώκτης των 

ποντικών, που τους αφανίζει. Προξενεί, όµως καταστροφές σε φωλιές πουλιών και αρπάζει όρνιθες από 

τα κοτέτσια των χωρικών. Τις σκοτώνει κι έπειτα τις µεταφέρει στη φωλιά του.     

Ηλιάδου Βαρβάρα 

 

 

 

 



ΧΟΥΧΟΥΡΙΣΤΗΣ 

Είναι η κουκουβάγια του δάσους. Περνά τη 

µέρα σε φυλλώµατα και κισσούς. Τη  νύχτα 

κυνηγά ποντίκια, µικρά πουλιά, βατράχια, 

σκαντζόχοιρους. Έχει οξύτατη ακοή, γι’ αυτό 

µπορεί να κυνηγήσει και σε απόλυτο σκοτάδι.  

Συχνά, χτυπά µε τα  φτερά του τα κλαδιά των 

δέντρων, για να τροµάζει τα πουλιά που 

φωλιάζουν εκεί και να τα κάνει να εµφανιστούν, 

για να τα σκοτώσει. Καταπίνει ολόκληρο το 

θήραµα του, και πριν από το νέο γεύµα του, 

βγάζει από το στόµα του αχώνευτα κόκαλα, φτερά  και τρίχες από το προηγούµενο. 

Αθανασιάδου Κορίνα 

 

ΣΤΑΧΤΟΣΟΥΣΟΥΡΑ∆Α 

Η Σταχτοσουσουράδα (Motacilla cinerea) κάθε χειµώνα εισβάλλει στις πόλεις. Στέκει λίγο στη 

κεραµοσκεπή ή στον µαντρότοιχο, εποπτεύει γύρω της και, όταν δεν περνούν πολλοί πεζοί, 

προσγειώνεται στις αυλές, στις αλάνες. Εκεί τσιµπολογά έντοµα, σπόρους, ψίχουλα. Λατρεύει τα 

υπολείµµατα από λιχουδιές που αρέσουν και στα παιδιά. 

Το θέρος αποτραβιέται στα ρέµατα µε τα πλατάνια 

και τα τρεχούµενα  νερά των ρεµάτων, ζευγαρώνει και 

κτίζει την φωλιά της. Οι 5 – 6 νεοσσοί αναπτύσσονται 

τον Μάιο – Ιούνιο. Τον Ιούλιο περιπλανιέται σε πιο 

ορεινά ρέµατα, όπως την Σαράνταινα, τα Βαρδούσια, 

τον Κοκκινιά κ.α.  

Την περίοδο αυτήν τρώνε πολλά έντοµα, συχνά 

πιάνοντάς τα φτεροκοπώντας σαν µπαλαρίνες. Σε αυτό 

φαίνεται ότι τις βοηθά η ουρά τους που λειτουργεί ως 

πηδάλιο και τους προσδίδει µεγάλη ευελιξία. Η ουρά συνεχώς κινείται ρυθµικά πάνω-κάτω εξού και ο 

χαρακτηρισµός «σουσουράδα». 

Στην ελληνική ύπαιθρο την λένε και «κολοσούσα» ενώ επίσης στην Πελοπόννησο είναι 

«Τσοκαλίνα».(πάντα θηλυκό όνοµα). 

Η σταχτοσουσουράδα είναι η πιο κοµψή σουσουράδα , µε την πιο µακριά ουρά. Φωλιάζει κοντά σε 

τρεχούµενα νερά, της αρέσουν ιδιαίτερα τα ορεινά ποτάµια µε πέτρες και πλατάνια. Τον χειµώνα 

εµφανίζεται κοντά στις θάλασσες και µέσα στις πόλεις. 

Ανδρεάδου Βερονίκη 



ΧΡΥΣΑΕΤΟΣ 

Τυπικό αρπακτικό των βουνών  της Ελλάδος, µε θεαµατικό 

πέταγµα. Έχει ύψος 75 – 88 εκ., φωλιάζει συνήθως σε βράχους και 

κυνηγάει άρρωστα ή γέρικα ζώα, ενώ ο πληθυσµός του συνεχώς 

µειώνετε. Στη χώρα µας δεν ξεπερνάει τα 200 ζευγάρια. Είναι είδος 

επιδηµητικό. Έχει οµοιόµορφο σκουροκάστανο φτέρωµα µε 

χρυσοκίτρινο κεφάλι και αυχένα, κίτρινα πόδια µε πυκνά φτερά. 

Φωλιάζει σε βουνά µε ανοιχτές βραχώδεις κοιλάδες και φαράγγια, σε  

δασωµένες πλαγιές από 400 – 1800 µ. Χτίζει τη φωλιά του µε κλαδιά 

σε βράχια και ψηλά δέντρα. Γεννά 2 αυγά που κλωσά κυρίως το θηλυκό για 43 – 45 ηµέρες. 

Ταρπάνης Γιάννης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΡΟΦΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 

Το τροφικό πλέγµα απεικονίζει τις τροφικές σχέσεις που υπάρχουν στη φύση. Εδώ βλέπουµε το 

τροφικό πλέγµα που υπάρχει στο βιότοπο της καφέ αρκούδας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΚΟΥ∆Α ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ 

Η αρκούδα χορεύτρια ζει σε άθλιες συνθήκες και κακοποιείται βάναυσα 

κατά την εκπαίδευσή της. Τη χωρίζουν από τη µητέρα – αρκούδα σε ηλικία 

µόλις λίγων µηνών, διακόπτοντας έτσι βίαια και οριστικά τους δεσµούς της µε 

τη φύση. Της τρυπούν το χείλος ή τη µύτη, για να περάσει ο χαλκάς της 

αλυσίδας. Ο πόνος που νιώθει το ζώο αποτελεί µέσο υποταγής στον άνθρωπο. 

Σπάζουν τους κυνόδοντές της, ενώ στην προσπάθεια που κάνει να απαλλαγεί 

από την αλυσίδα, η αρκούδα καταστρέφει και αρκετά από τα υπόλοιπα δόντια 

της. Τα κατεστραµµένα δόντια αποτελούν βασική αιτία µόλυνσης και 

επώδυνων αποστηµάτων, που µπορεί να 

οδηγήσουν την αρκούδα ακόµα και σε θάνατο. Η 

ανεπαρκής και ακατάλληλη διατροφή την οδηγεί σε υποσιτισµό. Οι 

«αρκουδιάρηδες» εξαναγκάζουν το ζώο να στέκεται επάνω σε 

πυρακτωµένες λαµαρίνες. Στην προσπάθειά της να αποφύγει το κάψιµο, η 

αρκούδα σηκώνεται στα πίσω πόδια και βηµατίζει επί τόπου στον ήχο του 

ντεφιού. Η εκπαίδευση παρατείνεται µέχρις ότου η αρκούδα συνδέσει τον ήχο και τον πόνο µε την µορφή 

εξαρτηµένου αντανακλαστικού. Η αιχµαλωσία και η κακοποίησή της προκαλούν την εµφάνιση 

προβληµατικής συµπεριφοράς, που εκδηλώνεται µε επαναλαµβανόµενες (στερεοτυπικές) κινήσεις, χωρίς 

συγκεκριµένο σκοπό, και οι οποίες δύσκολα αποβάλλονται στο υπόλοιπο της ζωής της.  

Αυτό που κακώς ερµηνεύεται ως «γραφική παράδοση», αποτελεί µια από τις σηµαντικές αιτίες 

µείωσης του πληθυσµού του είδους: για κάθε αρκούδα χορεύτρια χάνονται από τη φύση τουλάχιστον δύο 

άτοµα, αφού συνήθως φονεύεται η µητέρα, για να συλληφθεί το µικρό. Η απώλεια θηλυκών ατόµων από 

τον φυσικό πληθυσµό είναι καταστροφική για το είδος και τη διατήρηση του.  

Ηλιάδου Βαρβάρα, Ιωαννίδου Ιωάννα (ΣΤ΄ Τάξη) 



Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ «ΑΡΚΤΟΥΡΟ» 

Την Παρασκευή 7 Νοεµβρίου επισκεφθήκαµε το Κέντρο ενηµέρωσης της αρκούδας στον Αετό 

Φλώρινας. Εκεί µας πληροφόρησαν για τη ζωή της καφέ αρκούδας. Μας µίλησαν για τις αρκούδες 

χορεύτριες και τις άθλιες συνθήκες που ζουν και εκπαιδεύονται τα άγρια ζώα στο τσίρκο. Αυτοί µε τη 

σειρά τους, προσπάθησαν και κατάφεραν να µην υπάρχουν πλέον αιχµάλωτες αρκούδες. Τώρα δεν 

υπάρχουν αρκουδιάρηδες στην Ελλάδα και στο καταφύγιο της αρκούδας φιλοξενούνται δεκατρείς 

αρκούδες που βρέθηκαν αιχµάλωτες ή ορφανές.  

Μας ξενάγησε στο χώρο η κυρία Μαρία Στυλιάδη. 

Το πρώτο µέρος που πήγαµε ήταν µια αίθουσα όπου 

υπάρχει µια υδρόγειος σφαίρα που έδειχνε περιοχές 

στις οποίες ζουν διάφορα είδη αρκούδας, όπως η 

πολική αρκούδα στο Βόρειο πόλο, η µαύρη 

αµερικάνικη στην Αµερική, η καφέ στην Ελλάδα και 

µια παράξενη αρκούδα στην Ν. Αµερική η οποία είναι 

σα να φοράει γυαλιά, γιατί γύρο από τα µάτια της 

υπήρχε ένας άσπρος κύκλος. Μας είπε ακόµη για το 

µύθο της αρκούδας, για τους αστερισµούς µεγάλη και 

µικρή Άρκτος και για το αστέρι Αρκτούρο που είναι ο φύλακάς τους και από το οποίο πήρε το όνοµά της 

η οργάνωση.  

Στη συνέχεια είδαµε σε φωτογραφίες πού µπορεί 

να κοιµηθεί η αρκούδα: σε κουφάλες δέντρων, 

σπηλιές, ή σε τρύπες που φτιάχνει µόνη της στο 

χώµα. Είδαµε τα πιο συνηθισµένα γεύµατα που τρώει 

η αρκούδα, όπως µήλα, κράνα, κάστανα, βελανίδια, 

φουντούκια, βατόµουρα, χορτάρια κ.α. Μετά είδαµε 

µια ταινία αφιερωµένη στην αρκούδα.  

Μόλις τελείωσε η ξενάγηση, πήγαµε στο 

Καταφύγιο της Καφέ Αρκούδας στο Νυµφαίο, για να 

δούµε από κοντά τις πρώην αιχµάλωτες αρκούδες. 

Αθανασιάδου Κορίνα, Κεχαγιά Βερόνικα, Σελίδου Στεφανία  

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ «ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ»  

ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥ∆ΑΣ ΣΤΟΝ ΝΥΜΦΑΙΟ 

Κατά την επίσκεψή µας στο καταφύγιο της καφέ αρκούδας στον Νυµφαίο, ένας συνεργάτης του 

«Αρκτούρου» µας έκανε ενηµέρωση και δέχτηκε από το παιδιά της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου µας 

ερωτήσεις σχετικά µε την διαµονή των ζώων. 



ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε δει ποτέ αρκούδα από κοντά;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στα εννιά χρόνια που είµαι εδώ έχω δει 3 φορές. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας επιτέθηκε ποτέ αρκούδα; Είναι άγριο ζώο, εχθρικό προς τον άνθρωπο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αρκούδα δεν ψάχνει τον 

άνθρωπο, αντίθετα φεύγει µακριά του. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι αρκούδες εδώ στο καταφύγιο 

είναι εχθρικές µε εµάς; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι απαθείς, το περισσότερο 

που µπορούνε να πάθουνε είναι να ενοχληθούνε από 

εµάς. Τις συγκεκριµένες, επειδή ήταν πάντα µε 

ανθρώπους, δεν τις  προκαλεί εντύπωση η παρουσία 

µας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα σύρµατα που χωρίζουν εµάς από τις αρκούδες µέσα είναι και τα άλλα σύρµατα που 

υπάρχουν µέσα είναι ηλεκτροφόρα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, κι αυτό γίνεται για να µένει η 

αρκούδα µακριά από τον άνθρωπο ώστε να µην έχουµε 

ατυχύµατα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει περίπτωση αν δεν υπήρχαν 

τα ηλεκτροφόρα σύρµατα, να καταστρέψουν το απλό 

συρµατόπλεγµα και να βγουν έξω; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, υπάρχει περίπτωση. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κάθε αρκούδα έχει δικό της σπίτι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, το κάθε σπίτι έχει ξεχωριστό 

χώρο για την κάθε αρκούδα. 

Μετά το τέλος της ενηµέρωσης περιηγηθήκαµε στο καταφύγιο όπου και είδαµε 6 αρκούδες, την 

Ειρήνη, το Γιωργάκη, το Γιώργο, τη Βέσνα, τον Μίτσο και τον Ανδρέα. 

Φαντίδης Ραφαήλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΛΛΙΣΤΩ 

Η Καλλιστώ ήταν κόρη του Λυκάονα, βασιλιά της Αρκαδίας. Από µικρή είχε ορκιστεί στην Άρτεµη 

πως θα µείνει για πάντα παρθένα, αφιερωµένη στη θέα. Έτσι, πήγε να ζήσει µαζί της στο δάσος 

κυνηγώντας άγρια θηρία. Κάποτε την είδε ο ∆ίας και την ερωτεύτηκε. Για να την ξεγελάσει, πήρε τη 

µορφή της Άρτεµης και την ανάγκασε να ξαπλώσει µαζί του. Ο ∆ίας όµως ήξερε πως, αν το µάθαινε η 

Ήρα, θα θύµωνε µε την Καλλιστώ, γι’ αυτό και την µεταµόρφωσε σε αρκούδα. Η Ήρα, όταν έµαθε τι 

είχε συµβεί, ζήτησε από την Άρτεµη να σκοτώσει µε τα βέλη της την Καλλιστώ. Η Άρτεµη συµφώνησε 

να την σκοτώσει, γιατί δεν κράτησε τον όρκο της και έµεινε έγκυος. Ο ∆ίας όµως πρόλαβε και πήρε το 

µωρό και το έδωσε σε µια γυναίκα στην Αρκαδία να το µεγαλώσει. Το ονόµασε Αρκάδα. Αυτός έγινε 

αργότερα ο πρώτος βασιλιάς της Αρκαδίας. Την Καλλιστώ την έβαλε στον ουρανό και την ονόµασε 

Άρκτο.  

Άλλοι λένε πως η ίδια η Ήρα µεταµόρφωσε την Καλλιστώ σε αρκούδα και µετά για χάρη της η 

Άρτεµη τη χτύπησε µε τα βέλη της. Ο ∆ίας έστειλε τον Ερµή να σώσει το παιδί που είχε η Καλλιστώ 

στην κοιλιά της. Την Καλλιστώ την έκανε αστέρι µε το όνοµα Μεγάλη Άρκτος. Η Ήρα, που δεν έπαψε 

να είναι θυµωµένη, ζήτησε από τον Ωκεανό, το ποτάµι που περιβάλλει τη Γη, να µην την αφήσει ποτέ να 

λουστεί στα νερά του. Έτσι η Μεγάλη Άρκτος δε δύει ποτέ. 

Αθανασιάδου Κορίνα, Σελίδου Στεφανία (ΣΤ΄  Τάξη)  

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 

ΑΛΛΟΙ ΠΑΛΙ λένε πως η Καλλιστώ, µεταµορφωµένη σε αρκούδα, τριγυρνούσε χρόνια πάνω στη γη 

ψάχνοντας το γιο της, τον Αρκάδα. Όταν τον βρήκε, άντρα πια, θέλησε να τον αγκαλιάσει. Εκείνος, 

καθώς δεν ήξερε πως η αρκούδα ήταν η µητέρα του, ετοιµάστηκε να τη σκοτώσει. Ο ∆ίας όµως τους 

λυπήθηκε και τους πήρε κοντά του στον ουρανό. Εκείνη ονοµάστηκε Άρκτος και ο γιος της Αρκτούρος, 

ο φύλακας της Άρκτου. 

Παπαδοπούλου Νένα (ΣΤ΄ Τάξη) 

ΜΥΘΟΙ 

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥ∆ΑΣ  

Η αρκούδα ήταν νύφη  και είχε µια κακή πεθερά και κακοπερνούσε πολύ. Μια  µέρα την έστειλε η 

πεθερά να πλύνει κάτω στο λάκκο (στο ρεύµα) µαύρα µαλλιά και την είπε να τα ασπρίσει. Αυτή η 

δυστυχισµένη εκόπιασε πολύ, αλλά δεν ηµπορούσε να κάµει τίποτα . Ασπρίζουν τα µαύρα µαλλιά της. Ο 

θεός άκουσε. Έβγαλε µαλλιά και γίνηκε αρκούδα, έφαγε την πεθερά της και από κει και ύστερα 

περπατάει στα βουνά.           

Ταρπάνης Γιάννης 

Ο∆ΟΙΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΡΚΤΟΣ 

∆υο φίλοι περπατούσαν µαζί στο δάσος. Ξαφνικά, εµφανίζεται µπροστά τους µια αρκούδα. Ο ένας 

προφταίνει και σκαρφαλώνει σε ένα δέντρο. Ο άλλος πέφτει ανάσκελα στο χώµα και κάνει τον πεθαµένο. 



Όταν η αρκούδα τον πλησίασε, αυτός κράτησε την αναπνοή του, επειδή λένε πως η αρκούδα δεν πειράζει 

πεθαµένους. Κι έτσι η αρκούδα έφυγε. Κατεβαίνει τότε ο φίλος του από το δέντρο και τον ρωτάει µε 

απορία τι του ψιθύρισε η αρκούδα στο αυτί. Κι εκείνος απάντησε: «η αρκούδα µου είπε να µην 

ξανακάνω παρέα µε τέτοιους φίλους». (Μύθος του Αισώπου) 

Φαντίδου ∆ήµητρα (ΣΤ΄ Τάξη) 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ 

«ΑΡΚΟΒΑΣΙΛΤΣ»  

Αρκοβασίλτς, δηλαδή χονδροειδής σαν την αρκούδα και αγροίκος Βασίλειος. Η παροιµιώδης λέξη 

λέγεται σκωπτικά για κάθε πρόσωπο. Για τη γένεσή της υπάρχει ο µύθος ότι η αρκούδα είναι 

µεταµορφωµένη από άνθρωπο ο οποίος ονοµαζόταν Βασίλειος. 

Έναν καιρό εδεβένεν ο Χριστός ας έναν κεράς αφκακές είδεν απάν έναν π’ έτρωεν κεράσα
.
 ατόν έλεγαν 

ατον Βασίλ. Αρ εστάθεν αφκά, νεγκασµένος πα έτον, ετέρεσεν αποκάθεγκάν και είπεν ατον «σύρον αδαφκά 

έναν δύο κεράσα ας τρώγω κ’ εγώ». Εκείνος πα, ντο να έξερεν ντο έτον ο Χριστός! εθέλεσεν να κοµπών η 

ατον, έτρωεν τα κεράσα κ’ εσύρνεν αφκά τα πιπίλα. Ατότες ο Χριστόν εκατερέθεν κ’ είπεν ατον «άµον ντ’ 

εξέβες µε τα τέσσερα απάν ‘ς σο κεράς αέτς να κατηβαίντς και πορπατής». Ατό έτον
.
 ο Βασίλτς οντές 

εκατέβεν έρθεν απάν ‘ς σα τέσσερα κ’ εέντον άρκος. 

Μία φορά, εκεί που περνούσε ο Χριστός από κάτω από µία κερασιά, είδε απάνω κάποιον που έτρωγε 

κεράσια.Τούτον τον έλεγαν Βασίλη. Λοιπόν, στάθηκε από κάτω, ήταν  και πολύ κουρασµένος, κοίταξε 

απάνω και του είπε «ρίξε κάτω ένα δύο κεράσια, για να φάω κι εγώ». Εκείνος όµως – πού να ήξερε πώς 

ήταν ο Χριστός! – θέλησε να τον γελάσει και γι’ αυτό έτρωγε τα κεράσια κι έριχνε κάτω τα κουκούτσια. 

Τότε ο Χριστός τον καταράστηκε και του είπε «όπως βγήκες απάνω στην κεράσια µε τα τέσσερα, έτσι 

και να κατέβεις και να περπατήσεις». Αυτό είπε ο Χριστός και ο Βασίλης κατεβαίνοντας άρχισε να 

περπατάει στα τέσσερα κι έγινε αρκούδα.         

Σε άλλη παραλλαγή του µύθου αναφέρεται συκιά, απ’ την οποία ο Βασίλειος έριχνε τις φλούδες των 

σύκων προς τον Χριστό. Η πρώτη αιτία της γένεσης του µύθου είναι η ευκολία µε την οποίαν 

αναρριχάται στα οπωροφόρα δένδρα το ζώο αυτό.  

Παπαδοπούλου Νένα (ΣΤ΄ Τάξη)  

 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

«Σ’ άρκονος  τoν κώλον κι άλλον άλλειµµαν αλείφτς» 

Στης αρκούδας τον πισινό κι άλλο λίπος αλείβεις. Λέγεται για προσφορά πράγµατος ή υπηρεσίας σε 

πλούσιο, της οποίας δεν έχει ανάγκη, όπως η ευτραφής αρκούδα δεν έχει ανάγκη πρόσθετου λίπους. 

*       *       * 

«Τα καλά τ’ ασπίδα άρκον τρώει ατα» 

Τα καλά ασπίδα η αρκούδα τα τρώει. Λέγεται για ανάξιο και τιποτένιο γαµπρό που παντρεύεται  ωραία 

γυναίκα. 

Παπαδοπούλου Νένα (ΣΤ΄ Τάξη)    



ΕΘΙΜΑ 

ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ ΣΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

Την παραµονή του νέου έτους, ή και µία εβδοµάδα νωρίτερα, µέσα στα σπίτια και έξω στους δρόµους 

και τις πλατείες του χωριού συζητείται ποιος από τους νέους του χωριού θα γίνει ο Μωµόγερος και ποιος 

ο Άρκον. 

Ο Μωµόγερος πρέπει να είναι κωµικός και να µπορεί να εφευρίσκει εύκολα τον τρόπο να κάµει τους 

άλλους να γελούν µε τα διάφορα αστεία που θα κάµει. Αντίπαλος του Μωµόγερου είναι ο Άρκον, ο 

οποίος κι αυτός πρέπει να έχει τον ανάλογο 

τρόπο των χειρονοµιών και κινήσεων, ώστε να 

κάµει τους θεατές να γελούν, αλλά ταυτοχρόνως 

και να φοβούνται. Τα άλλα πρόσωπα είναι 

εύκολο να τα βρει κανείς, γιατί ο ρόλος τους δεν 

είναι κουραστικός. Ποιοι είναι οι υπόλόιποι που 

αποτελούν τον όµιλο του εθίµου;  

Ο Ακρίτας µε τα 4 παλικαριά του µε ζίπκες 

και δύο φουστανελοφόρους, η Νύφη, ο Γιατρόν, 

η Γραία και ο Γέρων, ο Λάον, ο Άγιος Βασίλειος 

µε τα δύο παιδιά, το γαϊδουράκι πού φέρει το δίσακκο, η Καµήλα, ο αρκουδιάρης και η παρέα που 

ψέλνουν τα κάλαντα. 

Ο Μωµόγερον  είναι ο πρωταγωνιστής του οµίλου και είναι ντυµένος µε ρούχα που θυµίζουν 

αρχαίο Μίµο. Στο κεφάλι του φοράει κουκούλα σχήµατος χωνιού που φθάνει λίγο κάτω από τ’ αυτιά του. 

Στην άκρη των αυτιών, κάτω από την κουκούλα, κρέµεται ένα στο αριστερό και ένα στο δεξί κουδούνι 

µικρό από άλογο, το υπόλοιπο µέρος του σώµατος µέχρι τη µέση είναι σκεπασµένο από γούνες και από 

τη µέση και κάτω φοράει παντελόνι, το οποίο στο ύψος των γονάτων είναι πλατύτερο, σε σχήµα κώνου. 

Στο ύψος των γονάτων φέρει αριστερά και δεξιά δύο κόκκινες κορδέλες και φορεί τσαρούχια από τράγο.  

Το πρόσωπό του Μωµόγερου είναι βαµµένο µε καπνιά και είναι πολύ µαύρο. Στο χέρι του κρατεί ένα 

ραβδί µεγαλύτερο από το ύψος του, που είναι συνήθως ακατέργαστο.  

Όταν ο όµιλος φτάνει στην αυλή του σπιτικού, µπροστά οι κοπέλες (4 – 5) µε ποντιακές ενδυµασίες 

και τον λυράλη, ψέλνουν τα Ποντιακά Κάλαντα και εύχονται στο νοικοκύρη του σπιτιού και τους 

οικείους χρόνια πολλά και γεµάτα από πλούσια καλά του Θεού, ενώ ο Μωµόγερος  και πίσω απ’ αυτόν 

τα άλλα πρόσωπα αρχίζουν να κάνουν διάφορα  αστεία µεταξύ τους και προπαντός µε τον Αρκον.  

Σε µια φάση και ενώ ο Μωµόγερος κοροϊδεύει τον Άρκον, ο Άρκον θυµωµένος και µε άγρια φωνή 

λέει αυτά τα λόγια στο Μωµόγερο µε αλλαγµένη τη φωνή: «Πολλά µη γελάς και λες ήντεν έρ’ται σο  

στόµα σ’. Τ’’ εµόν η δύναµη τρανόν εν και άµον κι εσέν κουρτώ δέκα». Ο Μωµόγερον µε το µεγάλο 

του ραβδί επιτίθεται εναντίον του Άρκου και τον φοβερίζει. Έπειτα έρχεται η σειρά του Μωµόγερου να 



ευχηθεί στους οικείους χρόνια πολλά και ευλογηµένα απ’ τον Θεό. Εννοείται ότι δε µιλάει, αλλά πιάνει 

τα χέρια  των σπιτικών και µε νοήµατα τους εύχεται.  

Ο Αρκον  είναι ντυµένος µε γούνα που έχει το δέρµα της αρκούδας και φοράει κι αυτός κουκούλα 

στο κεφάλι. Έχει απαράλλαχτα τη µορφή της Αρκούδας και στο λαιµό του κρέµεται ένα πολύ µεγάλο 

κουδούνι, όπως και στη µέση του, γύρω – γύρω πολλά µικρά. Ο Άρκον, όπως και ο Μωµόγερον, έχει το 

πρόσωπο του βαµµένο µε καπνιά και είναι µεγαλόσωµος. Για να µη επιτίθεται εναντίον των ανθρώπων 

και µάλιστα των παιδιών και των γυναικών, τον κρατάει ένας, αρκουδιάρης ονόµατι, ανάλογα ντυµένος, 

µε µια αλυσίδα και τον συγκρατεί, όταν θυµώνει, για να µην επιτεθεί κατά του πλήθους. Ο οδηγός του 

τον κάνει µερικά νούµερα, για να γελάσει ο κόσµος, όπως πόσα δόντια έχει στο στόµα, αν πλένεται, πώς 

κοιµάται ο γέρων µε τη γραία, άλλα νούµερα και µετά αποσύρεται από το κέντρο. Αυτό 

επαναλαµβάνεται σ’ όλα τα σπίτια και φυσικά κάθε φορά µπορεί 

να κάµει και διαφορετικά νούµερα και αστεία. 

Η Γ ρ α ί α  κ α ι  ο Γ έ ρ ω ν. Η Γραία είναι άνδρας µε 

γυναικεία ενδυµασία. Στο κεφάλι της φοράει µια µαντίλα µαύρη, 

όπως αυτήν που φοράει και σήµερα η Γριά, κρατά ένα αδράχτι 

στο χέρι και, ενώ γνέθει µαζί µε το Γέρο, ακολουθεί τον όµιλο. 

Στη ράχη της φέρει µια καµπούρα από µαλλί ή άχυρο. Ανάλογη 

είναι και η ενδυµασία του Γέρου, ο οποίος κρατεί στα χέρια του 

µια µπαστούνα και στο κεφάλι του φοράει ένα ρεπούµπλικο.  

 Η Γραία πρέπει να είναι απ’ αυτές που τρέχουν να δουν 

θεάµατα και λέγεται περίεργος Γραία, γιατί παρακολουθεί µε 

πολύ ενδιαφέρον τα συµβαίνοντα. Αυτό που προκαλεί την 

εντύπωση και είναι πράγµατι κωµική η σκηνή, είναι η εξέταση 

της Γραίας από το Γιατρό. Ο Γέρων, που ενδιαφέρεται πολύ για τη Γραία και την υγεία της, όταν δει το 

Γιατρό, αµέσως τρέχει πρώτος να εξετάσει τη Γραία, που προσποιείται την άρρωστη. 

Ο Ακρίτας .  Είναι το πρωτοπαλίκαρο και ξεχωρίζει από τα άλλα παλικάρια, γιατί κρατεί στα χέρια 

του ξίφος και είναι οπλισµένος µε όλα τα πολεµικά εξαρτήµατα. Είναι ο αρχηγός της οµάδας και 

βρίσκεται πάντοτε µπροστά από τους άλλους. 

Όταν ο όµιλος φθάσει µπροστά στην αυλή του σπιτιού, ο Ακρίτας µε τα παλικάρια του στήνει το 

χορό, ενώ λίγο πιο πέρα ο Λάον (Λαγός) σπρώχνει το πλήθος και αρχίζει να βγάζει µια φωνή, για να 

προκαλέσει την προσοχή του κόσµου. Ο κόσµος δεν ξέρει τι γίνεται και ενώ παρακολουθεί τους 

χορευτές, στρέφει αµέσως την προσοχή του προς τον Λάο, για να δει τι συµβαίνει. Ο Λάον (∆έβολον) 

συνεχίζει επίτηδες µε παρατεταµένα τσιρίσµατα ί ί ί ί, ο,ο,ο κτλ., για να αποσπάσει την προσοχή του 

πλήθους. Εκείνη τη στιγµή ακούγεται µια φωνή: «Ακρίτα, έκλεψαν την νύφεν». Οι θεατές 

συγκεντρώνουν την προσοχή τους να µάθουν τι συµβαίνει. 



Πριν ακόµα γίνει η απαγωγή της Νύφης, η οικοδέσποινα του σπιτιού µαζί µε τους άλλους εκφράζουν 

τον θαυµασµό τους για την οµορφιά της Νύφης. Ο θαυµασµός δείχνει την κρυµµένη στην καρδιά 

επιθυµία για την κατάκτηση της Νύφης. Υποδηλώνει ότι οι οικείοι  ήδη έχουν βάλει στο µάτι την όµορφη 

Νύφη. Έτσι βέβαια ετοιµάζουν και το έδαφος για την επόµενη πράξη τους. Στην απαγωγή βοηθούν 

ορισµένα επεισόδια:  τα τσιρίσµατα του Λαού (∆έβολου), τα αστεία του Μωµόγερου, ο χορός των νέων, 

η περιέργεια των θεατών κ.ά. 

Με τις φωνές του Λάου γίνεται η απαγωγή της Νύφης από το νέο της οικογένειας ή κάποιο συγγενή 

του την ώρα που χορεύει η Νύφη µε τα παλικάρια ή και όταν προχωρεί εµπρός, για να φιλήσει τα χέρια 

των σεβάσµιων γερόντων των σπιτικών. Πολλές φορές η Νύφη, επειδή βλέπει ότι επιβραδύνεται η 

απαγωγή, πηγαίνει µέσα στο σπίτι δήθεν να πιει νερό και εκεί πιάνει το χέρι του σπιτονοικοκύρη και 

αµέσως ενοχοποιεί αυτόν. Αρχίζει να φωνάζει βοήθειαααα σαν να έγινε απαγωγή, ενώ την ίδια στιγµή 

το πρωτοπαλίκαρο του ∆ιγενή ειδοποιεί µε δυνατές φωνές τον ∆ιγενή και τους άλλους, ότι κάποιος 

απετόλµησε να απαγάγει την νύφη. Τα παλικάρια του ∆ιγενή, µαζί και ο Ακρίτας, ψάχνουν να βρουν 

αυτόν που τόλµησε να κλέψει την αγαπηµένη του. Όλοι επί ποδός ψάχνουν να βρουν τον απαγωγέα. 

Επικρατεί σύγχυση. 

Τα παλικάρια του τρέχουν για να βρουν την καλή του Ακρίτα. Μετά από λίγο φέρνουν µπροστά στον 

Ακρίτα τον απαγωγέα και την Νύφη. 

Αρχίζει τότε η ανάκριση ενώ ο απαγωγέας βεβαιώνει στον Ακρίτα, ότι δεν εγνώριζε ότι ήταν η 

αγαπηµένη του. 

Γίνεται τότε λαϊκό δικαστήριο και µε την µεσολάβηση και των άλλων ο Ακρίτας συγχωρεί τον 

απαγωγέα και δείχνει στον κόσµο ότι η µεγαλοψυχία και η ανωτερότητά του τον έκαµε να υποχωρήσει 

και να τον συγχωρήσει. 

Μετά τη συµφιλίωση αρχίζει ο χορός µε τους ήχους της Ποντιακής Λύρας. Η Νύφη κρατεί το χέρι 

του Ακρίτα και µαζί µε τα άλλα παλικάρια χορεύουν ποντιακούς χορούς. Εν τω µεταξύ ο νοικοκύρης του 

σπιτιού δωρίζει στη Νύφη και την παρέα της ό,τι έχει ευχαρίστηση και τους εύχεται και αυτός µε την 

σειρά του και του χρόνου. 

Η συνοδεία, αφού χαιρετίσει τους σπιτικούς, φεύγει για το διπλανό σπίτι. Εκεί οι οικείοι όλοι 

στέκονται πάνω στην πόρτα αναµένοντας τον ερχοµό του οµίλου. 

Πίσω από την παρέα του Μωµόγερου ακολουθεί η Καµήλα, που αποτελούν δύο νέοι, οι οποίοι είναι 

κρυµµένοι κάτω από την κοιλιά της Καµήλας. Στην ράχη τους φέρουν µια σκάλα που έχει στη µέση µια 

καµπούρα και αυτός που προχωρεί εµπρός ανοιγοκλείνει πότε-πότε το στόµα της Καµήλας. Πολλές 

φορές, ο ακόλουθός του σκοντάφτει και πέφτει κάτω. Τότε λέµε: «Ετσακώθαν τη Καµήλας τα 

ποδάρια». Ένας από το πλήθος κάνει ότι θέλει να βοηθήσει την Καµήλα. Την πλησιάζει από πίσω και 

προσπαθεί να την σηκώσει, αυτή όµως µε την σειρά της του δίνει µια κλωτσιά. Ένας άλλος επειδή βλέπει 

την Καµήλα ν’ ανοιγοκλείνει το στόµα της, φέρνει χόρτα και τα ρίχνει µέσα. Άλλοτε τα δέχεται και 

άλλοτε θυµώνει και κυνηγά αυτόν που θέλει να την δώσει κάτι. Μετά την αποµάκρυνση και της 



Καµήλας, φθάνει στο σπίτι ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος είναι ντυµένος µε την αρχιερατική του στολή. 

Τον Άγιο Βασίλειο συνοδεύουν, ένας δεξιά και ένας αριστερά, δύο νέοι που κρατούν από ένα 

εκκλησιαστικό βιβλίο και ψέλνουν τροπάρια της γιορτής. 

Όταν φθάσουν στην αυλή του σπιτιού, τρέχουν οι σπιτικοί και φιλούν το χέρι του Αϊ Βασίλη. Αυτός 

τους ευλογεί και τους εύχεται χρόνια πολλά, «υειαν και ευλοίαν και τα καλά τη κόσµη να γωµώνε τ’ 

οσπιτ’ ν’ εσούν». Πίσω από τον Αϊ Βασίλη έρχεται το γαϊδουράκι µε το δίσακκο που µαζεύει τις 

προσφορές των Χριστουγέννων. 

(Από το βιβλίο του ∆ηµήτριου Αθανασιάδη «Οι Μωµόγεροι (στο ∆υτικό Γιαννιτσών)  - Αναβίωση 

παραδοσιακού ποντιακού εθίµου»)  

Αθανασιάδου Κορίνα, Ηλιάδου Βαρβάρα, Καρυπίδου Ελένη, Σελίδου Στεφανία (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΗΣΑΜΕ 

Ο ΑΡΚΟΥ∆ΙΑΡΗΣ 

Στίχοι: Κώστας Βίρβος 

Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος 

Πρώτη εκτέλεση: Βίκυ Μοσχολιού 

Άλλες ερµηνείες: Χορωδία 

 

Ήρθε στο χωριό ο αρκουδιάρης 

ένας µαύρος γύφτος ξεδοντιάρης 

λεύτερη κι ανέµελη η ψυχή του, 

πέρα ως πέρα οι κάµποι είναι δικοί του. 

 

Πώς καθρεφτίζονται τα όµορφα κορίτσια; Έι! 

Και ο τσοµπάνος πώς κρατάει την αγκλίτσα; Όπα! 

Οι αφεντάδες πώς κτυπούν το κοµπολόι, έι! 

Και πώς κουρδίζουν το χρυσό τους το ρολόι; 

 

Παίζει το χαβά του µ' ένα ντέφι 

όταν αυτουνού του κάνει κέφι. 

Κλήρο ν' αποκτήσει δεν το νοιάζει 

και γι αυτό σκλαβιά δεν δοκιµάζει. 

 

Πώς καθρεφτίζονται τα όµορφα κορίτσια; Έι! 

Και ο τσοµπάνος πώς κρατάει την αγκλίτσα; Όπα! 

Οι αφεντάδες πώς χτυπούν το κοµπολόι, έι! 

Και πώς κουρδίζουν το χρυσό τους το ρολόι; 

 

ΜΙΑ ΑΡΚΟΥ∆Α ΚΑΦΕ 

Στίχοι: Μαριανίνα Κριεζή 

Μουσική: ∆ηµήτρης Μαραγκόπουλος 

Πρώτη εκτέλεση: Αντώνης Κοντογεωργίου & Σαββίνα Γιαννάτου ( Ντουέτο ) 

 

Μια αρκούδα καφέ, µια αρκούδα καφέ  

τρέχει φορτωµένη µ’ ένα ξύλινο µπουφέ. 

-Αρκούδα καφέ, αρκούδα καφέ 

πού τον πας αρκούδα µου τον ξύλινο µπουφέ; 



 

-Τον πάω γρήγορα στην Θήβα στη χωµατένια µου  

καλύβα που ‘χει σε κάθε της φεγγίτη µία φωλιά  

µ’ ένα σπουργίτη, που ‘χει κι αντί για κεραµίδια 

φλούδια από φουντούκια και ξερά καρύδια. 

 

Μια αρκούδα καφέ, µια αρκούδα καφέ  

τρέχει φορτωµένη µ’ ένα ξύλινο µπουφέ. 

-Αρκούδα καφέ, αρκούδα καφέ 

τι θα βάλεις πες µου µες στον ξύλινο µπουφέ; 

 

-Θα βάλω µια ψητή µπριζόλα, ζεστή φακή  

στην κατσαρόλα. Ένα καφέ µε το καϊµάκι  

κι ένα χοντρό σοκολατάκι και µοναχή µου θα πλαγιάσω  

δίπλα στον µπουφέ µου να ξεχειµωνιάσω. 

 

Μια αρκούδα καφέ, µια αρκούδα καφέ  

τρέχει φορτωµένη µ’ ένα ξύλινο µπουφέ. 

-Αρκούδα καφέ, αρκούδα καφέ 

τρέχα-τρέχα-τρέχα µε τον ξύλινο µπουφέ. 

 

ΑΡΚΟΥ∆Α  

Στίχοι: Μάνος Βαφειάδης 

Μουσική: Μάνος Βαφειάδης 

Πρώτη εκτέλεση: Mazoo and the zoo 

 

Είναι µία κάτασπρη αρκούδα 

που έχει µία όµορφη µουσούδα 

στα µαλλιά φοράει µια κορδέλα 

και µε το τραγούδι έχει τρέλα 

 

Είναι κι ένας κάτασπρος αρκούδος 

που είναι σκανταλιάρης και πανούργος 

έχει µια ξεκούρδιστη κιθάρα 

και λέει στην αρκούδα τη ναζιάρα 

 



-Αρκούδα, αρκούδα, για µένανε τραγούδα ! 

-Αρκούδα, αρκούδα, για µένανε τραγούδα ! 

να-να-νανανα, να-να-νανανα... 

-Αρκούδα, αρκούδα, για µένανε τραγούδα ! 

-Αρκούδα, αρκούδα, για µένανε τραγούδα ! 

Μη σταµατάς, να τραγουδάς 

µόνο για µένα ! να-να-νανανα 

µόνο σε µένα ! να-να-νανανα 

-Αρκούδα, αρκουδίτσα µου γλυκιά ! 

 

Είναι το χειµώνα στη ζεστή τους την κρυψώνα 

κι αγκαλίτσα ροχαλίζουν και οι δύο 

έξω το τοπίο σαν ψυγείο,  

κι όλοι τουρτουρίζουν απ' το κρύο ! 

 

Την Άνοιξη ξυπνάνε και δεν έχουνε να φάνε 

η κοιλίτσα τους χορεύει τσιφτετέλι 

βρίσκει ο αρκούδος µια κυψέλη 

και κλέβει απ' τις µέλισσες το µέλι ! 

 

-Αρκούδα, αρκούδα, για µένανε τραγούδα ! 

-Αρκούδα, αρκούδα, για µένανε τραγούδα ! 

να-να-νανανα, να-να-νανανα... 

-Αρκούδα, αρκούδα, για µένανε τραγούδα ! 

-Αρκούδα, αρκούδα, για µένανε τραγούδα ! 

Μη σταµατάς, να τραγουδάς 

µόνο για µένα ! να-να-νανανα 

µόνο σε µένα ! να-να-νανανα 

-Αρκούδα, αρκουδίτσα µου γλυκιά ! 

 

Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΑ – ΡΕΦΡΕΝ ΤΗΣ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ 

Στίχοι: Γιώργος Μανιώτης 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Πρώτη εκτέλεση: Βασίλης Μπουγιουκλάκης 

 

Κι αρχίζω εγώ ο Μίσα, το αρκουδάκι 



Στα χρόνια τα παλιά 

Ζούσα ελεύθερος 

Μέσα σε δάση σκιερά 

Μάζευα µέλι από κορµούς 

Νερό από βράχους καρπερούς 

 

Γλέντι και χαρά 

Κέφι και χορός 

Χρεώµατα και µυρουδιές 

Εκεί σιµά στις ρεµατιές 

Έτσι περνούσαν οι χρονιές 

Ώσπου ένα κακό πρωί 

Παγίδα µού ’στησαν οι κυνηγοί 

 

Μ’ αρπάξανε µε δέσανε 

Φίµωτρο µου φορέσανε 

Και γύρω γύρω απ’ το λαιµό 

Έτσι ένα λουρί χοντρό 

 

-Γλέντα Μίσα 

Ανεβαίνεις µε ορµή 

Το καµτσίκι θα σαρώσει το κορµί 

-Τρέχα Μίσα 

Ανεβαίνεις µε ορµή 

Το καµτσίκι θα σαρώσει το κορµί 

-Κλάψε Μίσα 

-Μπράβο Μίσα 

 

Τέλειωσε και πάει η χλωρή ζωή 

Με ζέψανε στο έλκηθρο 

Μέχρι την λαµπρή η αυγή 

Που ξύπνησαν οι αδικηµένοι 

Οι φίλοι µου οι λατρεµένοι 

Και µετά ; 

Λεύτερο κι ευτυχισµένο 

Μες στη σύγχρονη ζωή 



 

-Γι’ αυτό σου λέµε Βασιλάκη 

µη στεναχωριέσαι και µη χολοσκάς 

σίγουρα καλύτερα απ’ όλους µας περνάς 

-Σίγουρα είµαι Πασάς 

∆εν µε παίρνει να στεναχωριέµαι 

Πρέπει να γίνω οπαδός πιστός 

Του γέλιου και της ξέφρενης χαράς 

Σίγουρα είµαι πασάς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ 15 ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥ∆ΑΣ   

Α Γ Ρ Ι Ο Μ Η Λ Α Ε Α Ν 

Γ Γ Μ Μ Α Κ Λ Τ Λ Μ Ξ Ο 

Ρ Η Γ Β Ε Λ Α Ν Ι ∆ Ι Α 

Ι Ω Ο Ε Ξ Β Τ Π Ε Τ Α Γ 

Ο Ξ Ι Α Ρ Α Ρ Ν Α Κ Γ Ρ 

Φ Η Ξ Κ Μ Τ Ν Κ Κ Ο Ρ Ι 

Ρ Χ Ψ Ω Σ Ο Ε Λ Β Ρ Ι Ο 

Α Γ Ρ Ι Ο Μ Ε Λ Ο Ο Α Τ 

Ο Ν Λ Μ Ρ Ο Ι Λ Λ Μ Χ Ρ 

Υ Η Ι Ε Β Υ Ε Τ Β Η Λ Ι 

Λ Ο Α Η Ι Ρ Λ Ε Ο Λ Α Α 

Ε Λ Π Π Α Α Μ Ζ Ι Α ∆ Ν 

Σ Τ Κ Υ Λ Κ Λ Κ Η Α Ι Τ 

Ρ Κ Ε Ρ Α Σ Ι Α Κ Ε Α Α 

Μ Υ Ρ Μ Η Γ Κ Ι Α Ε Γ Φ 

Υ Ρ Ζ Ε Τ Π Ρ Β Ρ ∆ Π Υ 

Α Ξ Ν Ξ Π Ο Α Ν Υ Ξ Ν Λ 

Ο Κ Π Ε Τ Ν Ν Ξ ∆ Υ Ρ Λ 

Σ Ν Ε Ξ Μ Α Α Ο Ι Φ Χ Ι 

Χ Ο Ρ Τ Α Ρ Ι Α Α Ψ Ω Α 

Σεµερτσίδου Χρυσούλα, Φαντίδου ∆ήµητρα (ΣΤ΄ Τάξης) 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 

_ _ _ _ _ _ _    Ζώο που κινδυνεύει µε εξαφάνιση.   

_ _ _ _     Κρητικό ποτό.    

_ _ _ _ _ _    Ο καρπός της καρυδιάς.              

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Πλανόδιος που εκγυµνάζει 

αρκούδες. 

2. Το τοµάρι της αρκούδας. 

3. Ονοµασία αστερισµών: Μεγάλη 

και µικρή … 

4. «Νηστικό … δε χορεύει» 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Η µικρή αρκούδα. 

2. Περπατάω στα τέσσερα. 

3. Γύφτος αρκουδιάρης. 

4. Ένα από τα λαµπερότερα αστέρια. 

Ηλιάδου Βαρβάρα 

Καρυπίδου Ελένη 

 (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

 



Ρ      Ο      ∆      Γ      Τ      Ο      Κ     

    Α      Υ      Ο      Σ     Υ      Φ   

ΛΥΣΕΙΣ 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ 15 ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥ∆ΑΣ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΑΓΡΙΟΜΗΛΑ, 

ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ, ΟΞΙΑ, ΑΓΡΙΟΜΕΛΟ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ, ΧΟΡΤΑΡΙΑ (ΚΑΘΕΤΑ) ΑΓΡΙΟΦΡΑΟΥΛΕΣ, 

ΣΟΡΒΙΑ, ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ, ΚΡΑΝΑ, ΒΟΛΒΟΙ, ΚΑΡΥ∆ΙΑ, ΚΟΡΟΜΗΛΑ, ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) 1. ΑΡΚΟΥ∆ΙΑΡΗΣ 2. ΑΡΚΟΥ∆ΟΤΟΜΑΡΟ 3. ΑΡΚΤΟΣ 4. ΑΡΚΟΥ∆Ι (ΚΑΘΕΤΑ) 

1. ΑΡΚΟΥ∆ΑΚΙ 2. ΑΡΚΟΥ∆ΙΖΩ 3. ΑΡΚΟΥ∆ΟΓΥΦΤΟΣ 4. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ: ΑΡΚΟΥ∆Α, ΡΑΚΙ, ΚΑΡΥ∆Ι, ΤΑΡΑΤΣΑ, ΟΡΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΡΕΤΣΙΝΑ, 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΗΣ, ΣΥΣΣΙΤΙΟ  

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΑΡΚΟΥ∆ΟΓΥΦΤΟΣ 

 

_ _ _ _ _ _ _     Επίπεδη στέγη οικοδοµήµατος. 

_ _ _ _       Βουνό. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  Τοµέας δηµόσιων υπηρεσιών που βρίσκεται κάτω από τη διεύθυνση υπουργού.   

_ _ _ _ _ _ _       Είδος κρασιού που περιέχει ρετσίνι. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Μανάβης. 

_ _ _ _ _ _ _ _   Το µοιράζουν στο στρατό. 

Αθανασιάδου Κορίνα, Φαντίδης Ραφαήλ (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗ ΛΕΞΗ 
  

 

 

                

            ………………………………………..           

Γρηγοριάδης Γιώργος, Ταρπάνης Γιάννης (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

              



               


