
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα 

Ο πύργος του Άιφελ σελ. 2-3 

Ιστορίες του Ομήρου σελ. 3-4 

Παλιά  επαγγέλματα σελ,. 4-6 

Πως και γιατί; σελ. 6-8 

Ζώα υπό εξαφάνιση σελ . 8-9 

Άρση Βαρών σελ. 9-10 

Η Παλλήνη σελ. 11-12 

Ο Οδυσσέας Ελύτης σελ. 13-14 

Έχω δικαίωμα σελ. 14 

Η ιστορία του μετρό σελ. 15-16 

Θρύλοι σελ. 16-17 

Το τέρας του Λοχ Νες σελ. 17-18 

Η ιστορία της χαμένης Ατλαντίδας σελ. 18-19 

Μια εκδρομή στην Πάρνηθα σελ. 19 

Τα ζώα του δάσους σελ. 20-22 

Αινίγματα σελ. 23 

Επιμέλεια : Φανή Καραολή, 

 εκπαιδευτικός πληροφορικής 

2014-2015 

 

Η εφημερίδα του Ε2 



 

2 

 

 

 

 

 

Η ιστορία του   
 

ατασκευάστηκε μεταξύ 

των ετών 1887 και 1889 

ως είσοδος για την 

διεθνή έκθεση Uneversell αλλά 

και ευκαιρία της εκατονταετούς 

επετείου της Γαλλικής 

Επανάστασης. Συνολικά 300 

εργάτες ένωσαν 18.038 

κομμάτια αδιάβροχου σιδήρου 

με 2,5 εκατομμύρια πριτσίνια, 

με μια στατική μελέτη του 

Maurice Koechlin. Ο Άιφελ 

βοήθησε τους μηχανικούς Émile 

Nouguier και Maurice Koechlin 

και τον αρχιτέκτονα Stephen Sauvestre. Ο κίνδυνος ατυχήματος ήταν μεγάλος καθώς, σε 

αντίθεση με σύγχρονους ουρανοξύστες, ο πύργος ήταν σε ανοιχτό πλαίσιο, χωρίς κανέναν 

ενδιάμεσο όροφο εκτός από δύο πλατφόρμες. Ωστόσο επειδή ο Άιφελ είχε λάβει 

προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των κινητών ικριωμάτων, 

προστατευτικά κιγκλιδώματα και οθόνες, μόνο ένας άνθρωπος πέθανε. Ο πύργος 

εγκαινιάστηκε στις 31 Μαρτίου 1889 και άνοιξε για το κοινό στις 6 Μαΐου 1889. 

Ο πύργος επικρίθηκε πολύ από το κοινό όταν κατασκευάστηκε, καθώς πολλοί είχαν την 

άποψη πως ήταν αντιαισθητικός. Οι καθημερινές εφημερίδες γέμισαν με οργισμένες 

επιστολές από την καλλιτεχνική κοινότητα του Παρισιού. 

Ο μυθιστοριογράφος Γκυ ντε Μωπασσάν λέει ότι έτρωγαν το μεσημεριανό γεύμα στο 

εστιατόριο του Πύργου του κάθε μέρα. Όταν τον ρώτησαν γιατί, απάντησε ότι ήταν το 

Κ 
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μοναδικό μέρος στο Παρίσι, όπου κάποιος δεν μπορούσε να δει τη δομή. Σήμερα, ο Πύργος 

ευρέως θεωρείται ότι είναι ένα εντυπωσιακό κομμάτι της διαρθρωτικής τέχνης. 

Ένα από τα μεγάλα κλισέ των Χολιγουντιανών ταινιών είναι ότι η θέα από κάθε παριζιάνικο 

παράθυρο περιλαμβάνει τον πύργο.  

Ο Άιφελ είχε πάρει άδεια για να σταθεί ο πύργος επί 20 έτη, προοριζόταν για να διαλυθεί 

το 1909, όταν η ιδιοκτησία του θα είχε επανέλθει στον Δήμο Παρισιού. Η πόλη είχε 

προγραμματίσει να τoν γκρεμίσει (μέρος των αρχικών κανόνων του διαγωνισμού για ένα 

πύργο ήταν πως μπορούσε εύκολα να κατεδαφιστεί) αλλά επειδή ο πύργος αποδείχτηκε 

χρήσιμος για σκοπούς επικοινωνίας, επετράπη η παραμονή του και μετά τη λήξη της 

άδειας. 

Η κατασκευή του Πύργου του Άιφελ.  
 

Η μεταλλική κατασκευή του Πύργου του Άιφελ ζυγίζει 7.300 τόνους, ενώ η όλη δομή, 

συμπεριλαμβανομένων των μη μεταλλικών στοιχείων, ζυγίζει περίπου 10.100 τόνους. 

Ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η κορυφή του πύργου μπορεί να στραφεί 

μακριά από τον ήλιο μέχρι 18 cm (7,1 in), λόγω της θερμικής διαστολής του μετάλλου στην 

πλευρά που βρίσκεται ο ήλιος.  

 

Πηγή : http://el.wikipedia.org/wiki/ 

Από τις μαθήτριες Κατερίνα  & Βιολέτα 

 

 

 

 

Η καταγωγή του φαίνεται πως ήταν από την 

Ιωνία και θρυλείται ότι επτά πόλεις ερίζουν για 

την καταγωγή του, με επικρατέστερες τη Σμύρνη 

και τη Χίο. 
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Ως γονείς του αναφέρονται ο Μαίων και η Κριθηίδα και λέγεται ότι το πραγματικό 

του όνομα ήταν Μελησιγένης, επειδή γεννήθηκε κοντά στον ποταμό Μέλητο της 

Σμύρνης και ότι πήρε αργότερα το όνομα «Όμηρος», είτε επειδή ήταν τυφλός, είτε 

επειδή ήταν όμηρος των Κολοφωνίων στον πόλεμο με τη Σμύρνη. Σύμφωνα με τους 

βίους του, περιόδευσε απαγγέλλοντας τα έργα του στις 

ελληνικές πόλεις, απέκτησε μεγάλη φήμη, αλλά σε ένα 

διαγωνισμό με τον Ησίοδο στη Χαλκίδα δεν πήρε βραβείο, 

επειδή προτιμήθηκε ο Ησίοδος ως ποιητής που εξυμνούσε την 

ειρήνη. Ως τόπος θανάτου του παραδίδεται η Ιός. 

Εκτός από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, στην αρχαιότητα 

αποδόθηκαν στον Όμηρο και άλλα έπη 

του τρωικού κύκλου, αρκετοί 

θρησκευτικοί ύμνοι, η επική παρωδία 

Βατραχομυομαχία και μια κωμική 

διήγηση για έναν ήρωα, τον Μαργίτη. Στον Όμηρο 

αποδίδονται και δύο προφανώς ψευδεπίγραφα επιγράμματα 

της Παλατινής Ανθολογίας. 

   

 

Από τις μαθήτριες της Ε2 : 

Βιολέτα & Κατερίνα 

Πηγή:  el.wikipedia.org/wiki/Όμηρος 

 

 

 

 γαλατάς ήταν επάγγελμα πλανόδιου 

μικροπωλητή παλαιότερων εποχών, που 

διατηρήθηκε μέχρι τις αρχές του 20ου  αιώνα, 

που σήμερα έχει 

εκλείψει σχεδόν 

τελείως από αρκετές 

χώρες της Ευρώπης 

επάγγελμα.  Ο γαλατάς εργαζόταν στα μεγάλα αστικά 

κέντρα και όχι στα χωριά, καθώς εκεί υπήρχε η 

δυνατότητα, ανάγκης, για άμεση πώληση φρέσκου 

γάλακτος. Ο γαλατάς αναλάμβανε τη διάθεση του 

Ο 
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γάλακτος και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων (συνηθέστερα γιαουρτιού) στα σπίτια. Το 

μεταφορικό του μέσο ήταν ένα υποζύγιο (γάιδαρος ή μουλάρι, μερικές φορές 

ρυμουλκούσαν και ανοικτή ή κλειστή ελαφριά άμαξα) και αργότερα το ποδήλατο ή 

μηχανοκίνητο δίτροχο.      

 

 

Το επάγγελμα του τσαγκάρη είναι να φτιάχνει παπούτσια, 

αλλά σήμερα όταν λέμε τσαγκάρης εννοούμε τον τεχνίτη που 

επιδιορθώνει τα χαλασμένα παπούτσια. Το τσαγκαράδικο 

ήταν ο χώρος όπου ήταν ο πάγκος, οι βελόνες, οι 

σακοράφες, τα σουβλιά τα σφυράκια και οι λίμες, οι 

τανάλιες και τα καλαπόδια. Τότε δεν υπήρχαν κόλλες και 

μηχανές. Ο τσαγκάρης δούλευε ώρες ατέλειωτες φορώντας 

πάντα τη χαρακτηριστική δερμάτινη ποδιά του. Το 

επάγγελμα του τσαγκάρη είναι να φτιάχνει παπούτσια, αλλά 

σήμερα όταν λέμε τσαγκάρης εννοούμε τον τεχνίτη που 

επιδιορθώνει τα χαλασμένα παπούτσια. Το τσαγκαράδικο ήταν ο χώρος όπου ήταν ο πάγκος, 

οι βελόνες, οι σακοράφες, τα σουβλιά τα σφυράκια και οι λίμες, οι τανάλιες και τα 

καλαπόδια.  Το επάγγελμα του τσαγκάρη είναι να φτιάχνει παπούτσια, αλλά σήμερα όταν 

λέμε τσαγκάρης εννοούμε τον τεχνίτη που. 

 

 

Το επάγγελμα του παγοπώλη υπήρχε ως τη δεκαετία του 1960 κυρίως σε αστικά κέντρα. Ο 

παγοπώλης πουλούσε τον πάγο περιφερόμενος στις γειτονιές, γιατί εκείνη την εποχή δεν 

υπήρχαν ηλεκτρικά ψυγεία για τη συντήρηση των τροφίμων. Περιδιαβαίνοντας με το ειδικά 

διαμορφωμένο φορτηγό ή τρίκυκλό του γεμάτο που 

κατασκευάζονταν με ειδική διαδικασία σε ανάλογα 

εργαστήρια, τα παγοποιεία, τροφοδοτούσε όχι μόνο 

τα σπίτια αλλά και τα διάφορα μικρά μαγαζιά. Ο 

παγοπώλης φορούσε γάντια, για να μην παγώνουν τα 

χέρια του και χειριζόταν ένα ειδικό γάντζο κοπίδι με 

τον οποίο έπιανε τον πάγο, τον έκοβε και τον 

μετέφερε o πάγος σε ξύλινα ψυγεία εκείνης της 

εποχής. Εκεί διατηρούσαν τα τρόφιμά τους οι 

οικογένειες και είχαν και δροσερό νερό το καλοκαίρι. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας 

διατίθενται πλέον σύγχρονα ψυγεία.  
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Το επάγγελμα του αγγειοπλάστη το εξασκούσαν σε 

ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, όπου υπήρχε 

κατάλληλο χώμα και όπου είχε αναπτυχθεί η σπουδαία 

παράδοση στη δημιουργία αγγειοπλαστικών 

αντικειμένων. Έτσι κατασκεύαζαν όλα τα μεγέθη 

μαγειρικών σκευών και πιατικών, κούπες με χερούλι και 

χωρίς χερούλι ακόμα κατασκεύαζαν κανάτια κρασιού 

διάφορα, όπως θυμιατήρια κ.α. Στα έργα τους έργα τους 

ακόμα συγκαταλέγονται σταμνιά που μετέφεραν νερό, 

πιθάρια διαφόρων μεγεθών για λάδι, για κρασί, για 

ψωμί, κολυμβήθρες, καπνοδόχους και πολλά άλλα. 

Πηγές:      http://el.wikipedia.org  

Από το μαθητή του Ε2 Γιώργο 

 

 

                                                                                                             

Γιατί τα δελφίνια δεν κοιμούνται; 
 

Τα δελφίνια είναι θαλάσσια θηλαστικά, που 

ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις φάλαινες. Η 

ονομασία προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά 

δελφίς, το οποίο συνδέεται με το δελφύς. Έτσι, το 

όνομα του ζώου μπορεί να μεταφραστεί ως "ψάρι 

με μήτρα". Υπάρχουν περίπου 17 γένη δελφινιών 

και 40 είδη. Η ονομασία αναφέρεται κυρίως στα 

"γνήσια δελφίνια" της υποοικογένειας των 

Δελφινιδών. 

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, σε αντίθεση με τα 

θηλαστικά της ξηράς, τα ευφυή κήτη κατά τη διάρκεια του ύπνου τους «κοιμίζουν» μόνο 

μέρος του εγκεφάλου τους. Έτσι ενώ ο μισός τους εγκέφαλος κοιμάται, ο άλλος μισός 

παραμένει σε εγρήγορση. Τα δελφίνια ρυθμίζουν ποια πλευρά παραμένει «ενεργή» κάθε 

φορά. 

Γιατί τα ηλεκτροφόρα χέλια είναι ηλεκτρικά; 
 

Ένα ηλεκτροφόρο χέλι δεν είναι πραγματικό χέλι. Το πραγματικό είναι 

http://el.wikipedia.org/


 

7 

ένα μακρύ ψάρι που μοιάζει σαν φίδι με πτερύγια. Το ηλεκτροφόρο χέλι είναι διαφορετικό 

είδος ψαριού, στο σχήμα του χελιού. Εκείνο, όμως, που πρέπει να ξέρεις πως, αντίθετα από 

τα κοινά, ακίνδυνα χέλια, αυτό μπορεί να σου προκαλέσει ένα άσχημο σοκ. Όταν 

συναντώνται δύο ηλεκτροφόρα χέλια, σταματούν να παράγουν  ηλεκτρισμό και αλλάζουν 

συχνότητα. Με αυτό τον τρόπο δεν μπλέκονται τα πεδία τους.  

 

Γιατί τα φτερά της πεταλούδας είναι τόσο πολύχρωμα  
 

Αν παρατηρήσεις μια πεταλούδα από κοντά, θα σου φανεί 

απίστευτα εξωτική. Τα χρώματα στα φτερά της είναι λες και 

βγήκαν από παλέτα ζωγραφικής, είναι συχνά ιδιαιτέρα  και 

εντυπωσιακά σαν ουράνιο τόξο. Η μεταμόρφωσή τους από την 

στιγμή της γέννησης, σε μορφή κάμπιας (προνύμφες), είναι 

τεράστια. Έχουν σκωληκόμορφο σώμα και μασητικό 

στοματικό τύπο, ενώ συχνά διαθέτουν μεταξοειδείς αδένες 

και με τα λεπτά στρώματα μεταξιού που παράγουν, 

δημιουργούν ένα κουκούλι, στο οποίο εισέρχονται και μετατρέπονται σε χρυσαλίδες. Όταν 

βγαίνουν από το κουκούλι, έχουν πλέον τη μορφή ενήλικης πεταλούδας. 

 

Πώς οι χαμαιλέοντες αλλάζουν χρώμα 
 

Ο Χαμαιλέοντας είναι ερπετό το οποίο έχει την ικανότητα να αλλάζει χρώμα ανάλογα με 

τον περιβάλλον του. Τα ειδικά κύτταρα του οργανισμού του, του επιτρέπουν να είναι 

καμουφλαρισμένος, για μία σχεδόν ολόκληρη ημέρα. Ο χαμαιλέοντας δεν γίνεται το ίδιο 

χρώμα με την επιφάνεια που αγγίζει, αλλά αλλάζει χρώμα έτσι ώστε να φαίνεται σαν το 

φύλλωμα. Διαθέτει μακριά συλληπτήρια ουρά, μάτια 

κινούμενα ανεξάρτητα από το άλλο. Ο χαμαιλέοντας 

τρέφεται με διάφορα έντομα και έχει την ικανότητα 

να γαντζώνεται εύκολα πάνω σε κλαδιά. Η τεράστια 

και κολλώδης γλώσσα του, το βοηθά να πιάνει 

έντομα. Μένει ακίνητος περιμένοντας την κατάλληλη 

στιγμή για να εκτινάξει τη γλώσσα του όπου ένα 

άτυχο έντομο θα κολλήσει πάνω της. Αν απειληθεί, 

μένει ακίνητος για να παραπλανήσει τον εχθρό του. 

Βρίσκεται  συνήθως πάνω στα δέντρα, έτσι, τις περισσότερες φορές είναι πράσινος. 

 

Υπάρχουν πράγματι σκίουροι που πετούν; 
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Οι ιπτάμενοι σκίουροι είναι τρωκτικά. Μερικές από τις 

«πτήσεις» τους είναι πραγματικά αξιοσημείωτες , καθώς 

μεταφέρονται χιλιάδες μέτρα στον αέρα χωρίς προστατευτικό 

δίχτυ. Υπάρχουν περίπου 230 είδη σκίουρων  των δέντρων και 

του εδάφους, όπως οι γκρίζοι σκίουροι που μπορούμε να τους 

συναντήσουμε στα πάρκα, οι ευρωπαϊκοί κόκκινη σκίουροι και 

οι σκίουροι με τα φουντωτά αυτιά. Οι ιπτάμενοι σκίουροι έχουν 

τη δική τους ξεχωριστή ομάδα μέσα στην οικογένεια των 

σκίουρων. Μάλιστα, υπάρχουν 43 είδη στην Ευρώπη, την Ασία 

και τη Βόρεια Αμερική.  

Πηγές :Βιβλίο «Πως και γιατί;» Εκδόσεις  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

                                                                                            Από τις μαθήτριες του Ε2 : 

Αναστασία  & Γεωργία  

 

   

Το δελφίνι  είναι  ένα  θηλαστικό ζώο  και 

θηλάζει τα μωρά του για θηλάζει  δυο 

χρόνια.  Τα δελφίνια έχουν την ικανότητα να 

εκπέμπουν ήχους, με τους οποίους 

επικοινωνούν αλλά και για να κυνηγήσουν 

την τροφή τους. Όταν κυνηγούν, τα σήματα 

αυξάνονται από 1 σε 500 το δευτερόλεπτο, 

ώστε να σχηματίζουν ακριβείς εικόνες στον 

εγκέφαλό τους. Οι ήχοι που αναγνωρίζονται 

διακρίνονται μόλις σε τρεις κατηγορίες, μία 

από τις οποίες είναι τα σφυρίγματα, με τα 

οποία μπορούν να μεταφέρουν μηνύματα το ένα στο άλλο  αλλά και αναγνωριστικά της 

ταυτότητας κάθε δελφινιού. Τα δελφίνια χρησιμοποιούν επίσης ριπές παλμών, ο ρόλος των 

οποίων δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα, καθώς και πλαταγίσματα (ή κλικ), τα οποία 

χρησιμοποιούνται για ηχοεντοπισμό και είναι από τους δυνατότερους ήχους που παράγουν 

θαλάσσια ζώα.  

Η χελώνα καρέτα καρέτα εμφανίστηκε  στη γη πριναπό  χιλιάδες 

χρονιά. Η ενήλικη   ζυγίζει περίπου 135k.g. Προτιμούν τις αμμώδεις 

και ήπιες παραλίες .Γεννούν Χιλιάδες αυγά. 
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Η λευκή τίγρη ανήκει στην οικογένεια  των  αιλουροειδών .  Έχουν 

εξαφανιστεί  από το 1935 .Είναι  καλοί κολυμβητές και ζυγίζουν 

300k.g.Γεννούν 2 εώς 3 μικρά. 

 

Ο λύκος  ανήκει στην κατηγορία των σαρκοφάγων.  Είναι πολύ 

κοινωνικοί .Ζουν σε αγέλες  που αποτελούνται από 4 εώς 5 άτομα.  

Γεννά   3 εώς 4 μικρά. 

Ο αετός   είναι ένα σαρκοφάγο 

πτηνό που ζει κυρίος  σε  ψηλά όροι  και  τρώει   ψάρια ,  

μικρά  πουλιά. Γεννά  δύο μέχρι  τρία αυγά.  

Πηγή : Βικιπαίδεια 

Από τους μαθητές του Ε2: Μαρία & Κωστή 

 

 

 

 

 

πό αρχαιοτάτων χρόνων η άρση βαρών συμβόλιζε το σπορ της δύναμης και της 
σωματικής ομορφιάς. Στο Πελόπιο του νομού Ηλείας βρέθηκε μια βαριά πέτρα 
143,5 κιλών με λαβή να πιάνεται από το ένα χέρι. Στην πέτρα αυτή γράφεται το 

εξής: «Ο αθλητής Βυήβων με ανύψωσε με το ένα χέρι επάνω από 
το κεφάλι του». Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν, ότι αυτή η πέτρα 
χρονολογείται από τον 6ο αιώνα π.Χ. Στη Σαντορίνη βρέθηκε μια 
άλλη ογκώδης πέτρα βάρους 480 κιλών που επάνω της είχε 
χαραγμένη την πληροφορία ότι ο αθλητής Εύμαστας, γιος του 
Κριτόβουλου, τη σήκωσε από το έδαφος. Αυτό το αγώνισμα όμως, 
το σήκωμα δηλαδή βαριών αντικειμένων δεν είχε καθιερωθεί 
στους μεγάλους πανελλήνιους αγώνες, παρά μόνο γίνονταν 
περιθωριακά. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μουσείο στη Γερμανία 
υπάρχει ένα κύπελλο που είναι όμοιο με αυτό που έδιναν οι 
αρχαίοι Έλληνες και πάνω του είναι ζωγραφισμένη η προσπάθεια 
ενός αθλητή που σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος και στέφθηκε 
νικητής. 

Η άρση βαρών είναι αγωνιστικό ατομικό άθλημα για δυνατούς αθλητές(*) που 
συμπεριλαμβάνεται και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και διεξάγεται σύμφωνα με κανόνες 
που έχει θεσπίσει η Διεθνής Ομοσπονδία Άρσης Βαρών. Στόχος του αθλητή είναι να 

Α 
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σηκώσει ένα διαλτήρα (κοινώς μπάρα), μήκους περίπου 2 μέτρων, όπου στις άκρες του 
φέρει προσαρμοσμένα προσθαφαιρετά δισκοειδή βάρη. Το αγώνισμα διακρίνεται σε 
πολλές κατηγορίες ανάλογα με το βάρος του αθλητή. Οι αθλητές του αγωνίσματος αυτού 
ονομάζονται αρσιβαρίστες. 

Κινήσεις άρσης βαρών 

Σύμφωνα πάντα με το επίσημο πρόγραμμα των 

Ολυμπιακών Αγώνων οι επίσημες κινήσεις της άρσης 

βαρών είναι τρεις, τα ονόματα των οποίων 

προερχόμενα εκ της γαλλικής γλώσσας είναι : 

α) αρασέ (απόσπαση), 

β) επωλέ-ζετέ (Σημειώνεται ότι κάθε αθλητής, ανά 

κατηγορία, δικαιούται να εκτελέσει τρεις 

προσπάθειες σε κάθε κίνηση. Νικητής ανακηρύσσεται 

εκείνος που θα πετύχει το μεγαλύτερο άθροισμα 

βάρους που έχει υψώσει στις τρεις κινήσεις. Σε 

περίπτωση ίδιου αθροίσματος μεταξύ αθλητών τη 

πρώτη θέση κερδίζει ο ελαφρύτερος σε βάρος, όπου για το σκοπό αυτό όλοι οι αθλητές 

πριν τον αγώνα ζυγίζονται. 

γ) ντεβελοπέ. 

Πύρρος Δήμας 

Είναι τρεις φορές χρυσός ( Βαρκελώνη 1992, Ατλάντα 1996 

και Σίδνεϊ 2000 ) και μία φορά χάλκινος ολυμπιονίκης 

στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. 

Ο πλέον επιτυχημένος αθλητής στην ολυμπιακή ιστορία 

του ελληνικού αθλητισμού είναι ο μοναδικός έως σήμερα 

Έλληνας αρσιβαρίστας με τρία χρυσά κι ένα χάλκινο 

ολυμπιακά μετάλλια, ισοφαρίζοντας τον Ναΐμ 

Σουλεϊμάνογλου σε χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς 

του Σίδνεϊ το 2000.   

 

Από τους μαθητές : Άγγελο & Μανώλη  

Πηγή: Βικιπαίδεια 
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ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ;  
ΠΟΣΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΕΧΕΙ;  
 

Η Παλλήνη είναι δημοτική ενότητα του Δήμου Παλλήνης, 
έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 
μαζί με το Γέρακα και την Ανθούσα. 

Εκτείνεται 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Αθηνών 
και ο πραγματικός πληθυσμός της είναι περίπου στους 
25.000 κατοίκους, δηλαδή 1.337 κάτοικοι ανά 
τετραγωνικό χιλιόμετρο  

Η πόλη απλώνεται σε έκταση 18.702 στρεμμάτων, ανάμεσα στους πρόποδες του 
Πεντελικού όρους και του Υμηττού, ενώ αποτελεί ταυτόχρονα κομβικό πέρασμα από το 
Λεκανοπέδιο στα Μεσόγεια. Θέση της σύγχρονης πόλης αποτελεί το ιστορικό κέντρο του 
αρβανίτικου οικισμού "Χαρβάτι", λέξη άγνωστης ετυμολογίας. Κατά μία εκδοχή, οφείλει το 
όνομά του στον Πασά και μεγαλοτσιφλικά της περιοχής Χαρβάτ. 

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ;  

Η περιοχή δανείστηκε την ονομασία της από το βασιλιά της Πάλλαντα. Κατά την 
αρχαιότητα αποτελούσε δήμο της Αθήνας και μάλιστα από τους αρχαιότερους, όπως 
αναφέρουν αρχαίοι συγγραφείς και αρχαίες επιγραφές, και ανήκε στην Αντιοχίδα φυλή. Ο 
κάτοικος της αρχαίας Παλλήνης λεγόταν Παλληνεύς.  Η Παλλήνη γειτόνευε με τους 
αρχαίους δήμους Γαργηττού και Αγνούντα.  

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ   

 Από τις αρχαίες πληροφορίες για την Παλλήνη, συνάγεται ότι ο δήμος αυτός κατά τους 
προϊστορικούς χρόνους αποτελούσε μία από τις ένδεκα αυτόνομες πόλεις της Αττικής που 
πρωτοστάτησε στην αντίσταση της πολιτικής υπαγωγής τους και συνένωσης με το κράτος 
των Αθηνών. 

Κατά την περίοδο των Πεισιστρατιδών στην περιοχή της Παλλήνης συνέβησαν δύο μάχες, η 
πρώτη το 541 π.Χ. όταν ο Πεισίστρατος νίκησε τους Αθηναίους και επέβαλλε την τυραννία 
για τρίτη φορά, και η δεύτερη το 510 π.Χ. όταν τα στρατεύματα του Ιππία (γιου του 
Πεισίστρατου) ηττήθηκαν από τον βασιλιά της Σπάρτης Κλεομένη και τους Αθηναίους 
Αλκμαιωνίδες. Η Παλλήνη ήταν η πατρίδα του Αμεινία που διακρίθηκε στη Ναυμαχία της 
Σαλαμίνας το 480 π.Χ. (Ηρόδοτος VIII, 93). 

Κατά την Τουρκοκρατία η περιοχή αποκαλούνταν Χαρβάτι. Παλαιότερα, ως Χαρβάτι 
αποτελούσε έδρα κοινότητας που περιελάμβανε τα χωριά Κάντζα και Κάτω Χαρβάτι με 
περίπου πληθυσμό μόλις 900 κατοίκους (1950) διαθέτοντας δημοτικό σχολείο και 
ταχυδρομείο. Τότε περίπου το 70% της συνολικής της έκτασης ήταν αγροτική περιοχή, όπου 
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καλλιεργούνταν κυρίως αμπέλια. Πλέον, η Παλλήνη έχει εξελιχθεί σε οικονομικό κέντρο της 
Ανατολικής Αττικής, με εκατοντάδες επιχειρήσεις του δευτερογενούς (επεξεργασία) και 
τριτογενούς (υπηρεσίες) τομέα. 

 

Η ιστορία του λόφου Λεβίδη  
 

Κάποτε ο ήταν λόφος καλυμμένος από μεγαλειώδες 

δάσος όπου έσφυζε από ζωή.  Το 1935 ο κορυφαίος 

αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Σακελλάριος κτίζει στην 

καρδιά του σημερινού λόφου τον περίφημο πύργο. 

Το 1936  η έκταση παραχωρείται από τους κληρούχους 

στο Δημήτριο Λεβίδη. Την ίδια χρονιά το ζεύγος Λεβίδη εγκαθίσταται στη βίλα των 70 

δωματίων!   

Το 1948 στο λόφο "Λεβίδη" εγκαταστάθηκε ο 

υπερνοματάρχης Θεόδωρος Κάργας ως υπεύθυνος 

ασφαλείας, ο οποίος στη συνέχεια ασχολήθηκε με 

τους κήπους του λόφου. 

Το 1963 ο Δημήτρης Λεβίδης πέθανε. Η βίλα και η 

έκταση του λόφου μισθώνονταν σε εταιρίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών ως 

στούντιο γυρισμάτων. Το η Τούλα Λεβίδη πεθαίνει. Ο μοναδικός κληρονόμος είναι ο γιός 

της Γιώργος Λεβίδης. Το 1991 η έκταση πωλείται σε Έλληνες επιχειρηματίες.  

 

 

 Πηγή: Βικιπαίδεια 

Από τους μαθητές του Ε2: Δημήτρη Φ. & Ντομινίκ 
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Ο Οδυσσέας 

Ελύτης 
Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου το 1911 

στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν το τελευταίο από τα έξι 

παιδιά του Παναγιώτη Αλεπουδέλλη και της Μαρίας 

Βρανά. Το 1914 ο πατέρας μετέφερε τα εργοστάσια του  

στο Πειραιά και η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. 

Ο Οδυσσέας Ελύτης εγγράφηκε το 1917 στο ιδιωτικό 

σχολείο Δ.Ν. Μάκρη   όπου  φοίτησε  για 7  χρόνια. 

Έχοντας μεταξύ άλλων δασκάλους του τον Ι.Μ. 

Παναγιωτόπουλο και τον Ι.Θ. Κακριδή .Τα 

πρώτα  καλοκαίρια της ζωής του  τα πέρασε 

στην Κρήτη, στην Λέσβο και  τις  Σπέτσες. Το 

Νοέμβριο του 1920, μετά  την πτώση του 

Βενιζέλου, η  οικογένειά του  αντιμετώπισε 

διώξεις, με αποκορύφωμα τη σύλληψη του 

πατέρα του. Το 1924 εγγράφηκε στο Γ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών και συνεργάστηκε στο 

περιοδικό «Η Διάπλασης των παίδων», χρησιμοποιώντας διάφορα ψευδώνυμα. Όπως ο 

ίδιος ομολογεί πρωτογνώρισε την νεοελληνική  λογοτεχνία. Εκτός από την ενασχόληση του 

με τη λογοτεχνία ασχολήθηκε ενεργά με ορειβατικές εκδρομές στα βουνά της  Αττικής. Το 

καλοκαίρι  του 1928 πήρε το απολυτήριο του γυμνασίου με βαθμό 7 3/11. 

 

Η δημοσίευση των πρώτων ποιημάτων του στα Νέα Γράμματα έγινε τον Νοέμβριο του 

1935, στο 11ο τεύχος του περιοδικού.  

 Γνωστότερα ποιητικά του έργα είναι 

τα Άξιον Εστί, Ήλιος ο πρώτος, 

Προσανατολισμοί κ.α. Διαμόρφωσε 

ένα προσωπικό ποιητικό ιδίωμα και 

θεωρείται ένας από τους ανανέωσες 

της ελληνικής ποίησης. Πολλά 

ποιήματά του μελοποιήθηκαν, ενώ 

συλλογές του έχουν μεταφραστεί 

μέχρι σήμερα σε πολλές ξένες 

γλώσσες. Το έργο του περιλάμβανε 

ακόμα ποιητικών και θεατρικών έργων. 

“Πάντα εσύ τ' αστεράκι  

και πάντα εγώ το σκοτεινό 

πλεούμενο  

Πάντα εσύ το λιμάνι κι εγώ το 

φανάρι το δεξιά  

Tο βρεμένο μουράγιο  

και η λάμψη επάνω στα κουπιά.”  
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Το 1978 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, ενώ το 1979 τιμήθηκε με το βραβείο 

Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η αναγγελία της απονομής του 

βραβείου από τη Σουηδική Ακαδημία έγινε στις 18 

Οκτωβρίου "για την ποίησή του, η οποία, με φόντο την 

ελληνική παράδοση, ζωντανεύει με αισθητοποιημένη 

δύναμη και πνευματική καθαρότητα βλέμματος τον 

αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για ελευθερία και 

δημιουργικότητα". 

Πέθανε στις 18 Μαρτίου του 1996 από ανακοπή στην Αθήνα. Ο  θάνατος του ποιητή δεν 

σήμαινε το τέλος του έργου του.  Τα έργα « Εκ  

του πλησίον»  και «2Χ7ε» δημοσιεύτηκαν  

 

 

Έχω δικαίωμα …. 

 

 

  

Από το μαθητή του Ε2, Γιώργο Π. 
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Το Μετρό ή Μητροπολιτικός Σιδηρόδρομος είναι ένα σιδηροδρομικό σύστημα μαζικής 

μεταφοράς των μεγαλουπόλεων. Η λέξη είναι ελληνικής προέλευσης και χρησιμοποιήθηκε 

το 1900 στο Παρίσι για πρώτη φορά σε σχέση με σιδηρόδρομο (Métro de Paris). 

Πριν από 137 χρόνια  κατασκευάστηκε  στο  

Λονδίνο ο πρώτος υπόγειος σιδηρόδρομος του 

κόσμου. Άρχισε να λειτουργεί το 1863, με σκοπό 

να μεταφέρει  επιβάτες από τα προάστια στην 

καρδιά της πόλης. Όμως, ο καπνός της 

ατμομηχανής έκανε το ταξίδι ιδιαίτερα επίπονο 

και προβληματικό.  

 

Η Αθήνα το 2000 απέκτησε δίκτυο υπόγειου Μετρό, με την 

γραμμή 2 και 3 της Αττικό Μετρό. Αργότερα επεκτάθηκε και 

σε άλλες γραμμές. Τα υπόγεια τούνελ που απαιτήθηκαν, 

δημιουργήθηκαν με την βοήθεια του μετροπόντικα. Ο 

μετροπόντικας είναι ένα τεράστιο μηχάνημα που έβγαζε 

τρύπες στο έδαφος. 

Το Μετρό της Αθήνας είναι το δίκτυο υπόγειου και 
επίγειου μητροπολιτικού σιδηροδρόμου της πόλης 
των Αθηνών, του Πειραιά και των προαστίων τους. 
Το μετρό της Αθήνας είναι το μοναδικό δίκτυο 
μετρό στην Ελλάδα. Εξυπηρετεί το πολεοδομικό 
συγκρότημα Αθήνας - Πειραιά, το οποίο έχει 
πληθυσμό άνω των τριών εκατομμυρίων κατοίκων. 
Προσφέρει επίσης πρόσβαση στο Διεθνές 
Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» που 
βρίσκεται στην ανατολική Αττική. 

Μερικά από τα μετρό σε μεγάλες πόλεις είναι εντυπωσιακά. Όπως: 

Το μετρό της Στοκχόλμης 
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                     Το μετρό της Αγίας Πετρούπολης              Το μετρό της Μόσχας 

 

 

Πηγή : Βικιπαίδεια 

Από το μαθητή του Ε2: Θανάση 

 

 

 

 

Το γιγάντιο καλαμάρι είναι ένας  από τους 10 θρύλους του 

Κόσμου ζει στις  αρκτικές θάλασσες   και  τρώει  πολλά 

ψάρια. Γεννά 2 000 αυγά κάθε 100 χρόνια. 

 

Η τεράστια αυτή σαύρα είναι ένα μυθικό  τέρας.  Οι 

άνθρωποι την ονόμασαν  Νέσση.  Ζει στην  λίμνη ΛΟΧ ΝΕΣ  

στην Σκοτία. 

  

 

 

Ο δράκος είναι μια φτερωτή σαύρα η οποία  πετάει  από 

το στόμα φωτιά. Αυτό το θρύλο τον  φαντάστηκαν οι 

άγγλοι τον μεσαίωνα. 
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Το τρίγωνο των   Βερμούδων είναι  ο  θρύλος ο οποίος  

όταν ένα πλοίο πλησιάζει  στον μέρος του   ανοίγει 

μυστηριωδώς  μια ρουφήχτρα  και το πλοίο χάνεται για 

πάντα. 

  

   

Οι γοργόνες είναι γυναίκες με ουρά ψαριού οι 

περισσότερες   από αυτές ζούσαν σε  σπηλιές μέσα στην 

θάλασσα. 

 

    

Από τους μαθητές του Ε2: Κωστή και Μαρία 

 

O MΥΘΟΣ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΧ ΝΕΣ ΚΑΙ Η 

ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ 

 

Το Τέρας του Λοχ Νες έχει επικρατήσει να 
ονομάζεται ένα θαλάσσιο ερπετό  που 
σύμφωνα με το μύθο ζει στη λίμνη του Λοχ 
Νες της βόρειας Σκωτίας. Αποτελεί 
αντικείμενο μελέτης της κρυπτοζωολογίας. 
Απαντάται συχνά και με το όνομα Νέσι (αγγλ. 
Nessie). Αναφορές για την ύπαρξη ενός 
απροσδιόριστου τέρατος στη λίμνη του Λοχ 
Νες χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα, όταν 
σύμφωνα με το θρύλο ο άγιος Κολούμπα 
έσωσε με θαυματουργικό τρόπο τη ζωή ενός 

ανθρώπου από αυτό. 

Στις πρώτες σύγχρονες αναφορές ανήκει μια 
ανώνυμη επιστολή στην εφημερίδα Inverness 
Courier το 1933, σύμφωνα με την οποία ένα 
ζευγάρι είχε παρατηρήσει στη λίμνη του Λοχ 
Νες ένα άγνωστο είδος, όπως μαρτυρούσαν τα 
ίχνη του στην επιφάνεια της θάλασσας. 
Αργότερα αποδείχθηκε πως η περιγραφή του 
ήταν υπερβολική. Έκτοτε ακολούθησαν 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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περισσότερες μαρτυρίες και διαφορετικές αναφορές σε ένα «τέρας» μήκους από 6 έως 125 
πόδια. Τον Απρίλιο του 1934 εμφανίστηκε μια φωτογραφία της Νέσι, γνωστή και ως η 
«φωτογραφία του χειρούργου», δημιούργημα του γυναικολόγου Ρόμπερτ Γουίλσον. 
Αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο δημοφιλή απεικόνιση του τέρατος που εμφανίζεται με 
μακρύ λαιμό και μικρό κεφάλι, έχοντας παρόμοια χαρακτηριστικά με ένα πλησιόσαυρο. Ο 
γιος του Γουίλσον παραδέχτηκε την πλαστότητά της, η οποία αποδείχτηκε το 1994 από μια 
ομάδα ερευνητών. Υποβρύχιες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το 2003, με χρήση σόναρ, 
απέτυχαν να εντοπίσουν το ερπετό. 

Επιστήμονες του Εθνικού Ωκεανογραφικού Κέντρου της Μεγάλης Βρετανίας (NOC) 
υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κάποιο μυστηριώδες ον που κινείται στη λίμνη Λοχ Νες αλλά 
ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο που κινεί περίεργα τα νερά και τα ανασηκώνει με τέτοιο 
τρόπο ώστε να φαίνεται ότι κάτι μεγάλο κινείται εκεί. Πιο συγκεκριμένα, παρατήρησαν τις 
παλίρροιες της λίμνης χρησιμοποιώντας μια μέθοδο μέτρησης και ανάλυσής τους, την 
οποία ανέπτυξαν οι ίδιοι και είναι πολύ υψηλής ακρίβειας. 

 

Από τις μαθήτριες του Ε2: Αλεξάνδρα & Έλενα 

Πηγή: Βικιπαίδεια 

 

   Η  Ιστορία της Χαμένης Ατλαντίδος  

Η Ατλαντίδα είναι μυθικό νησί που πρωτοαναφέρθηκε στους διαλόγους του Πλάτωνα 

«Τίμαιος» και «Κριτίας» . 

Στην περιγραφή του Πλάτωνα, η 

Ατλαντίδα, που βρίσκεται «πέρα από τις 

Ηράκλειες στήλες», ήταν μια ναυτική 

δύναμη που Ευρώπης και της Λυβικής, 

περίπου 9.000 χρόνια πριν τον Σόλωνα 

(δηλαδή κατά το 9560 π.Χ.). Μετά από 

μια αποτυχημένη προσπάθεια να 

εισβάλει στην Αθήνα, η Ατλαντίδα 

βυθίστηκε μυστηριωδώς στο πέλαγος «σε μια 

μόνο ημέρα και νύχτα ατυχίας».  

Επειδή είναι μια ιστορία που ενσωματώνεται 

στους διαλόγους του Πλάτωνα, η Ατλαντίδα 

θεωρείται γενικά ως παραβολή που 

κατασκευάστηκε από τον Πλάτωνα για να 

εξηγήσει τις πολιτικές του θεωρίες. Αν και η 

ιστορία του Πλάτωνα φαίνεται σαφής στους 

περισσότερους μελετητές, μερικοί προτείνουν 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%8C%CF%83%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
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ότι η περιγραφή του είναι εμπνευσμένη από παλαιότερες παραδόσεις. Κάποιοι 

υποστηρίζουν πως ο Πλάτωνας βασίστηκε σε προηγούμενα γεγονότα, όπως την 

έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης ή τον Τρωικό πόλεμο, ενώ άλλοι επιμένουν 

ότι έλαβε έμπνευση από πιο σύγχρονα γεγονότα όπως την καταστροφή της Ελίκης το 

373 π.Χ. και την αποτυχημένη εισβολή της Σικελίας το 415-413 π.Χ. Ωστόσο 

καινούργιες έρευνες αποδεικνύουν ότι υπάρχει πιθανότητα να υπήρξε η Ατλαντίδα 

στον Ατλαντικό ωκεανό και ο Πλάτωνας να έλεγε αλήθεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 η Πέμπτη τάξη του 1ου δημοτικού σχολείου Παλλήνης 

επισκέφτηκε το βουνό Πάρνηθα. Ανεβήκαμε στο 

τελεφερίκ και βλέπαμε τα πάντα όπως  δέντρα, 

μεγάλες σπηλιές και διάφορα ζώα (ελάφια, 

αγριοκάτσικα, κουνέλια, σκαντζόχοιρους.). Κάναμε 

μια υπέροχη διαδρομή, στην απέναντι πλευρά, μας 

περίμενε η ξεναγός μας. Μας πήγε σε διάφορα  

μέρη και μας μίλησε για την πυρκαγιά που είχε 

γίνει το 2007. Επίσης μας  έδειξε μικρά ελατάκια 

(3-4 μηνών) τα οποία θα μεταφυτέψουν στο 

βουνό. Τέλος  μας μίλησε για τη χλωρίδα της 

Πάρνηθας διάφορα άλλα για  το περιβάλλον.  

Από τις μαθήτριες του Ε2 : Αναστασία & Γεωργία 
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Ο σκίουρος 
Ο σκίουρος είναι μικρό και ευκίνητο ζώο, που ζει κυρίως στα δένδρα. Το μέγεθός του 

ποικίλλει από το μέγεθος του ποντικού έως το μέγεθος της 

γάτας. Έχουν λεπτό σώμα, μακριά φουντωτή ουρά και το 

τρίχωμά του είναι πυκνό και γυαλιστερό. Τρέφονται με 

καρπούς, σπόρους, τρυφερά βλαστάρια και φύλλα. Ιδιαίτερα 

αγαπούν τα αυγά και τα μικρά των πτηνών. Αποθηκεύουν 

τους καρπούς και τους σπόρους μέσα στις τρύπες των 

δένδρων. 

Η νυφίτσα 
Η νυφίτσα είναι ένα μικρό ζώο που ζει στα δάση και τα 

λιβάδια. Το σώμα της είναι στρογγυλό καθώς και τα πόδια της. 

Η ουρά της και τα αυτιά της είναι πολύ κοντά. Το χρώμα στην 

πλάτη της είναι καφετί και στην κοιλιά και το στήθος λευκό. 

Τρέφεται με τρωκτικά, πουλιά και αυγά. Είναι ζώο μοναχικό 

και δραστηριοποιείται τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. 

Εχθροί  της νυφίτσας είναι τα περισσότερα είδη αρπακτικών. 

 

Ο Λαγός 
Ο λαγός μοιάζει με το κουνέλι. Το σώμα 

του είναι επίμηκες. Έχει μήκος 50 – 60 

εκατοστά, ύψος 25 – 30 εκ. και ζυγίζει 3 – 

5 κιλά. Το κεφάλι του είναι μεγάλο και 

ωοειδές και τα μάτια λοξά. Τα αυτιά του 

είναι μακριά, ευκίνητα και όρθια. 

Τα πίσω πόδια του λαγού είναι 

μεγαλύτερα από τα μπροστινά, δίνοντάς 

του τη δυνατότητα να τρέχει γρήγορα με 

μεγάλα άλματα. Το τρίχωμα του αλλάζει δύο φορές το χρόνο μία το φθινόπωρο και μια την 

άνοιξη . 

Τρέφεται κυρίως με τρυφερά χόρτα, δημητριακά και χυμώδεις καρπούς. Ζει μόνιμα σε μια 

περιοχή, την οποία δύσκολα εγκαταλείπει παρά μόνο όταν δεν υπάρχει τροφή. Την ημέρα 
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κρύβεται μέσα στη φωλιά του ή λιάζεται. Η αναζήτηση της τροφής του γίνεται τις πρωινές 

και τις απογευματινές ώρες. 

Στις μετακινήσεις του ο λαγός χρησιμοποιεί τα ίδια μονοπάτια. Βλέπουμε συχνά τα τρίβει 

με τα πόδια το πρόσωπό του. Έτσι τα εκκρίματα από τους αδένες του προσώπου κολλάνε 

στα πόδια του σημαδεύοντας έτσι τα μονοπάτια για να τα ξαναβρίσκει. Ποτέ δεν πάει 

κατευθείαν στη φωλιά του, αλλά πάντοτε ακολουθεί παραπλανητικές διαδρομές. Έχει πολύ 

καλή όσφρηση και ακοή. 

Το τσακάλι  

Το τσακάλι ζει  στην  Ν.Α  Ευρώπη , Μ. Ασία , Ινδία , Αραβία, Δ. Αφρική. Στην πατρίδα μας το 
συναντάμε στη Β. Ελλάδα. Η μπροστινή του όψη μοιάζει 
με εκείνη του λύκου, ενώ πίσω μοιάζει με την αλεπού. 

Το μήκος του σώματός του φτάνει το 1 μ., το ύψος 40 
εκατοστά και ζυγίζει περίπου 15 κιλά. Το τσακάλι τρέφεται 
με ψοφίμια, μικρά θηλαστικά και φρούτα. Ζει και αυτό 
κατά οικογενειακές ομάδες και αναζητά την τροφή του τη 
νύχτα. Είναι γνωστά τα ουρλιαχτά των τσακαλιών. Ο 
κυριότερος εχθρός του είναι ο λύκος. Αλλάζει το τρίχωμά 
του δύο φορές το χρό Είναι παμφάγο είδος. Κυρίως 
τρέφεται με ποντίκια , τυφλοπόντικές, σκίουρους, λαγούς  αλλά  και έντομα , ερπετά καθώς 
και φρούτα σταφύλια, σύκα κλπ. Ζει σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Στην πατρίδα μας την 
συναντάμε παντού, εκτός από την Κρήτη. 

 Η αλεπού 
Έχει φουντωτή ουρά, μάτια  μικρά, 

αυτιά  όρθια και μυτερά. Το σώμα της είναι 

πολύ ευέλικτο με πυκνό καφεκόκκινο 

τρίχωμα, το οποίο το αλλάζει μια φορά το 

χρόνο. Το μήκος του σώματός της είναι 50 

έως 85 εκατοστά, το ύψος φτάνει έως 60 εκ. 

και ζυγίζει από 3 – 10 κιλά. Η ουρά της είναι 

μακριά και φουντωτή, ιδιαίτερα 

χαρακτηριστική, που της δίνει τη δυνατότητα 

να αλλάζει γρήγορα πορ εία. Είναι ζώο 

νυκτόβιο. Η αναζήτηση της τροφής γίνεται τη νύχτα, εκτός από την περίοδο της 

εγκυμοσύνης της. Κάνει τη φωλιά της κάτω από το έδαφος ή συχνά χρησιμοποιεί φωλιές 

άλλων ζώων. Έχει αναπτυγμένη την όσφρηση και την ακοή της. Κυριότερος εχθρός τη είναι 

ο λύκος.               

Ο ασβός  
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Ο ασβός είναι ζώο εύρωστο, με κοντά πόδια Το κεφάλι του 

είναι λευκό στη μέση και στα πλάγια. Ζει στα δάση της οξιάς, 

όπου σκάβει πολύπλοκες υπόγειες φωλιές, με πολλές εισόδους 

και πολλά πατώματα, που το μήκος τους μπορεί να ξεπεράσει 

τα 100 μ. Το δάπεδο επιστρώνεται με ξερά χόρτα και φύλλα. Το 

πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του ασβού είναι η μυρωδιά του. 

Είναι ζώο νυχτόβιο και παμφάγο. Τρέφεται με κουνέλια, 

ποντικούς, σκαντζόχοιρους, βάτραχους, κάμπιες εντόμων, αβγά 

πουλιών, ρίζες, βαλανίδια. 

Το ζαρκάδι  
 

Το ζαρκάδι ζει σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και της 
Ασίας. Στην Ελλάδα το βρίσκουμε στην Ήπειρο και στη Βόρεια 
Ελλάδα. Το μήκος του σώματός είναι 1 – 1,5 μ. και το ύψος 
του 70 – 80 εκατοστά. Ζυγίζει περίπου 15 έως 20 κιλά.  
Τρέφεται με ποώδη φυτά και θάμνους. Το κεφάλι του είναι 

επίμηκες και το τρίχωμα του σώματός του έχει χρώμα 

κοκκινόφαιο. Κέρατα έχουν μόνο τα αρσενικά και έχουν 

μήκος περίπου 20 εκ. Προτιμά να ζει σε αραιά δάση δρυός. 

Ζει κατά μικρές οικογενειακές ομάδες δηλαδή το αρσενικό, το 

θηλυκό και τα μικρά τους. Το θηλυκό γεννά 1 -2 μικρά τα οποία μετά από δύο βδομάδες 

μπορούν να ακολουθήσουν τη μητέρα τους στην αναζήτηση της τροφή τους. Το ζαρκάδι ζει 

δέκα χρόνια. 

 

Από τους μαθητές του Ε2: Δημήτρη & Λάμπρο 

Πηγή: Βιβλίο:«Τα ζώα του δάσους» 
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Από τους μαθητές του Ε2,  

Δημήτρη & Λάμπρο 

Πηγή : Βιβλίο «Το αλφαβητάρι των αινιγμάτων», Εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ 


