
                                                                                         
7η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ    ΣΧ. ΕΤΟΣ 2004 

              Ο ρόλος τους στη φύση,στη ζωή μας,στη λαϊκή παράδοση  και στη 
μυθολογία                                                             

 
 

             ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ 

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΗ 
 ΓΡΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

                                                                                                                                                                         

Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 

6η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  
1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ    
ΣΧ. ΕΤΟΣ 2004 
              Ο ρόλος των πουλιών  στη 
φύση, στη ζωή μας, στη λαϊκή 
παράδοση  και στη μυθολογία  



ΓΙΑΤΙ  ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ; 

• Γιατί τα πουλιά αποτελούν ίσως τον πιο φανερό 
δείκτη της υγείας του περιβάλλοντος.                                    
Η εξαφάνιση τους ή η μείωση των πληθυσμών 
τους συνδέεται με κινδύνους που υποβαθμίζουν 
τη φύση. Η προσπάθεια λοιπόν για τη διατήρηση 
της ποικιλίας των πουλιών είναι και αγώνας όλων 
μας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος.  
 



ΠΩΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΑΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ; 
• Αντλήσαμε πληροφορίες από το διαδίκτυο 

• Διαβάσαμε βιβλία σχετικά με τους φτερωτούς μας φίλους 

• Συνεργαστήκαμε με την Ορνιθολογική Εταιρεία 

• Συμμετείχαμε στο πρόγραμμα Natura  και γι αυτό πραγματοποιήσαμε                                                                                 
εκπαιδευτική εκδρομή στο ΚΑΡΤΕΡΙ –ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ Κορινθίας                                                                                                                                             
όπου και παρατηρήσαμε                                                                                                                                                                                                                                                                    
τα πουλιά στο βιότοπο μαζί με εθελοντές από την Ευρώπη.  

• Επισκεφτήκαμε το κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων στην Αίγινα. 

• Κάναμε αναδρομή στη μυθολογία και τις λαϊκές παραδόσεις 

• Φωτογραφήσαμε τα πουλιά στο βιότοπο 

• Φτιάξαμε φωλιές στον Εθνικό Κήπο 

• Ανεβάσαμε δυο θεατρικά δρώμενα, το ένα με αναφορά στην Αρχαία Ελλάδα και το δεύτερο με τίτλο « Στην τάξη 
των πουλιών ». 

• Τα θεατρικά δρώμενα γράφτηκαν από τις υπεύθυνες της περιβαλλοντικής και από την κυρία Κυβέλου  
Μαρία , μητέρα του μαθητή της περιβαλλοντικής Χατζηγεωργίου Γιώργου  

• Για την  παρουσίαση των θεατρικών δρώμενων φτιάξαμε στολές πουλιών και μάσκες. 

• Για τις ανάγκες της παρουσίασης γράφτηκαν τραγούδια (στίχοι και μελωδίες) από τους μαθητές και τις υπεύθυνες 
καθηγήτριες. 

• Οι μαθητές ζωγράφισαν πολλά χαρτόνια με θέμα τα πουλιά 

• Η παρουσίαση του θέματος έγινε στο Αμφιθέατρο του σχολείου τη δεύτερη χρονιά 

        υλοποίησης του προγράμματος (2005) .Για τις ανάγκες της παρουσίασης οι μαθητές της περιβαλλοντικής έκαναν 

         ένα φαντασμαγορικό σκηνικό. 

• Οι μαθητές μοίρασαν  ενημερωτικά φυλλάδια. 

• Τη δεύτερη χρονιά 2005 οι μαθητές δημιούργησαν  ημερολόγιο με ζωγραφιές πουλιών που έκαναν οι ίδιοι και το 
διακίνησαν στις οικογένειές τους . 

• Λόγω συμμετοχής πολλών μαθητών  το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δυο σχολικές χρονιές: 2003-04 και 2004-05  

 

 



ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ;  
 
 

• Τα πουλιά μας ενημερώνουν για τον κόσμο της φύσης, αλλά 
αξίζουν πολύ περισσότερο από αυτό. Κατά τη διάρκεια των 
χιλιετιών, και σε όλους τους πολιτισμούς, τα πουλιά έχουν 
δώσει στους ανθρώπους έμπνευση, εικόνες και 
συντροφικότητα. Τα πουλιά είναι μια σημαντική πηγή 
τροφής για πολλές κοινότητες, και οι οικολογικές υπηρεσίες 
που παρέχουν τα πουλιά είναι ζωτικής σημασίας και 
αναντικατάστατες. 

 
 





• Μερικά από τα διαχρονικά πολιτιστικά 
σύμβολα είναι πουλιά, αντανακλούν τις 
πολλές ιδιότητες που έχουν τα 
ανθρώπινα όντα. Γερανοί, παπαγάλους, 
καλάο, κολιμπρί, αλκυόνες, περιστέρια, 
σπουργίτια, πολλά θαλασσοπούλια, όλα 
αυτά και άλλα έχουν παίξει κάποιο ρόλο 
στη διαμόρφωση των ιδεών και των 
αξιών των ανθρώπινων κοινωνιών. Τα 
αρπακτικά πουλιά έχουν ιδιαίτερα 
σεβαστό, για την ταχύτητα, την 
ευκινησία τους και την ιεραρχική 
κυριαρχία τους. Αρχαίοι Θεοί όπως Horus 
ο Αιγύπτιος θεός της δημιουργίας συχνά 
εκδηλώνεται ως αρπακτικό πτηνό, ενώ οι 
αετοί εξακολουθούν να είναι εθνικά 
σύμβολα της δύναμης και της εξουσίας 
μέχρι σήμερα.                                                                 
Στις μέρες μας, τα πουλιά 
χρησιμοποιούνται επανειλημμένα ως 
λογότυπα, μασκότ και εικόνες. 

 
 
 



 



 



ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΩΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗ…. 

• Δεδομένης της πανταχού παρουσίας τους,                                  
των χρωμάτων τους και τις μελοδικότητάς                              
τους, δεν είναι περίεργο ότι τα πτηνά                           
σημειώνουν  τόσο έντονη παρουσία                                         
στον κόσμο της ζωγραφικής, της                                        
ποίησης και της μουσικής. Ιταλοί                                     
ζωγράφοι της Αναγέννησης χρησιμοποιούν                             
την καρδερίνα ως θρησκευτικό σύμβολο. Αλλά και σε 
ολόκληρη τη δύτική τέχνη, από την Bosch και Breughel μέχρι 
τον Πικάσο και τον Ματίς, τα πουλιά έχουν παίξει ένα φάσμα 
ρόλων, που συμβολίζει,τη χαμένη αθωότητα της Εδέμ και τα 
μεγάλα πάθη που κλειδώνει η φύση μέσα σε όλους 
μας. Ποιητές έχουν περιθάλψει τα πουλιά με παρόμοιο τρόπο, 
από τα πρώτα σωζόμενα χειρόγραφα στα κινεζικά, περσικά 
και τα Λατινικά μέχρι σήμερα. Στη μουσική, συνθέτες ανά 
τους αιώνες έχουν εμπνευστεί από το κελάηδισμα, είτε από 
συγκεκριμένα πουλιά όπως ο κούκος και το Ευρωπαϊκό 
Blackbird είτε από την μελωδική φωνή του αηδονιού, η οποία 
πιστοποιείται με τις ξεχωριστές δημιουργίες του Olivier 
Messiaen  οι οποίοι πίστευαν ότι τα πουλιά τραγουδούσαν με 
τη φωνή του Θεού. 
 





• Ο άνθρωπος εξημέρωσε πολλά από τα 
πτηνά που αποτέλεσαν μέρος της 
διατροφής του.Πολλά από τα  Θαλάσσια 
και υδρόβια πτηνά προσφέρουν τα 
φτερά τους για τη μόδα και για 
παραγωγή κλινοσκεπασμάτων από 
βιομηχανίες. 

 





Τα Πουλιά παρέχουν ζωτικής σημασίας οικολογικές και 
κοινωνικές υπηρεσίες  

• Μεταξύ των σπονδυλωτών είναι πουλιά 
που παρέχουν τη μεγαλύτερη 
αυτοσυγκράτηση σε πληθυσμούς 
εντόμων. Πολλά πτηνά όπως περιστέρια, 
καλάο και τα πουλιά του παραδείσου 
είναι σημαντικές ως μέσα διασποράς των 
σπόρων προς σπορά, ιδίως σε τροπικά 
δάση, και μερικοί, συμπεριλαμβανομένων 
lorikeets, τα κολίβρια και sunbirds, 
αποτελούν βασικά επικονιαστές των 
φυτών. Σε ανθρώπινες κοινωνίες πουλιά 
είναι ή έχουν τεθεί σε αξιόλογη σειρά 
χρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
διάθεσης των πτωμάτων (γύπες), τη 
συγκέντρωση των τροφίμων 
(εκπαιδευμένοι κορμοράνοι) και την 
παράδοση των μηνυμάτων (περιστέρια). 
Πολλά είδη, κυρίως παπαγάλοι και  
σπίνοι) έχουν παρουσία περισσότερο 
αισθητή. 

 



Αποδημητικά πουλιά 







ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 



‘Εκθεση με θέμα τα «Πουλιά της Ελλάδας», 
συνδιοργανώνουν η Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία και η Ελληνική Εταιρία Προστασίας 

της Φύσης, ... 
 







Τα πουλιά της πλατείας 





Δημήτρης Φαρδούλης: Ο 
Θεόφιλος της Αυστραλίας 



η Κίσσα του Κλοντ Μονέ  



Το κορίτσι  το λουλούδι και το 
πουλί στον πίνακα του Δημήτρη 

Μυταρά  



ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΠΟΣ 





Κατασκευή Ζωγραφικής "Δέντρο με πουλιά" 
 
 







• Τα πουλιά έχουν διαδραματίσει βασικό ρόλο σε 
πολλές σημαντικές εξελίξεις στον τομέα των 
βιοεπιστημών.Οι επιστήμονες με την παρατήρηση των 
πουλιών παρακολουθούν την  κλιματική αλλαγή και 
την παρακολούθηση της υποβάθμισης της 
βιοποικιλότητας του πλανήτη, καθώς επίσης την 
παρουσία ρύπων στην ατμόσφαιρα και ειδικότερα στα 
υδάτινα και γεωργικά οικοσυστήματα. 





• Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 408 διαφορετικά είδη 

πουλιών. Από 408 είδη πουλιών της Ελλάδας, τα 240 περίπου φωλιάζουν, 

δηλαδή το 60%. Από τα υπόλοιπα, άλλα είναι μεταναστευτικά που 

περνάνε πάνω από την Ελλάδα ή μένουν για λίγο, άλλα έρχονται εδώ  για 

να ξεχειμωνιάσουν, ενώ κάποια συχνά ζουν σε πολύ μακρινές περιοχές 

και εμφανίζονται τυχαία ή ακανόνιστα, π.χ. κυρίως τσίχλες, ερωδιοί, 

γλάροι και παρυδάτια, που προέρχονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή 

Ρωσία και τη Σκανδιναβία, τα οποία πουλιά είναι στροθιόμορφα. Η 

Ελλάδα είναι, από ορνιθολογική άποψη, ιδιαίτερα σημαντικά σε 

μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, γι’ αυτό και συγκεντρώνει τόσο 

μεγάλο αριθμό πουλιών. 



 



 



 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 
 •   Τα πουλιά παίζουν μεγάλο ρόλο στην ισορροπία της 

φύσης προσφέροντας ομορφιά, καθαριότητα, ενώ συμμετέχουν σε 

όλες τις φάσεις διαιώνισης της φύσης:                                                                                                                                                                          

1.Τρώνε τα έντομα τα οποία πληθαίνουν διαρκώς, με αποτέλεσμα να 

μπορούμε να ανασαίνουμε ελεύθερα:                                                                  

2.καθαρίζουντηνατμόσφαιρα                                                                                                  

3.ν’ αναπτύσσονται χωρίς προβλήματα οι καλλιέργειες των γεωργών,                                  

4.μεταφέρουν τους σπόρους των φυτών παντού ώστε να 

πολλαπλασιάζονται. Γενικά προφυλάσσουν τον άνθρωπο και τις 

δραστηριότητές του. Τα πουλιά με την τροφή που χρειάζονται για να 

ζήσουν, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα αρπακτικά και τα 

παμφάγα. Τα αρπακτικά τρώνε φίδια, ποντίκια, κουνέλια, μικρότερα 

πουλιά ενώ μερικά τρώνε και ψόφια. Τα παμφάγα, όπως λέει και η 

ίδια η  λέξη, τρώνε απ’ όλα, έχουν όμως βασική τροφή τα έντομα και 

διάφορους σπόρους (σιτάρι, γερμά, καλαμπόκι κ.α.). Πρέπει να 

αναφέρουμε και τα πουλιά που ζουν στις θάλασσες, τις λίμνες και τα 

ποτάμια  που έχουν σαν βασική τροφής τους τα ψάρια. 

 



• Τα πουλιά με την τροφή που χρειάζονται για 
να ζήσουν, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα 
αρπακτικά και τα παμφάγα. Τα αρπακτικά 
τρώνε φίδια, ποντίκια, κουνέλια, μικρότερα 
πουλιά ενώ μερικά τρώνε και ψόφια. Τα 
παμφάγα, όπως λέει και η ίδια η  λέξη, τρώνε 
απ’ όλα, έχουν όμως βασική τροφή τα έντομα 
και διάφορους σπόρους (σιτάρι, γερμά, 
καλαμπόκι κ.α.). Πρέπει να αναφέρουμε και 
τα πουλιά που ζουν στις θάλασσες, τις λίμνες 
και τα ποτάμια  που έχουν σαν βασική τροφής 
τους τα ψάρια. 

 



ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
• Ο κεντρικός ρόλος των πουλιών στην Ιλιάδα 
 

• Τα πουλιά που εμφανίζονται στην Ιλιάδα του Ομήρου βοηθούν τους πολεμιστές και τους 
βασιλείς να πάρουν δύσκολες αποφάσεις και να ικανοποιήσουν τη βασική εκείνη ανάγκη 
της εποχής για αυτοεκτίμηση και ασφάλεια. Αυτό είναι το συμπέρασμα ενός νέου 
διδακτορικού από το παν/μιο του Γκέτεμποργκ της Σουηδίας που αναλύει τις 35 σκηνές με 
πουλιά που υπάρχουν στην Ιλιάδα του Ομήρου. 

• Στην Ιλιάδα, οι θεοί μεταμορφώνονται σε πουλιά για να μην αποκαλύπτουν την ταυτότητά 
τους και να μεταφέρουν στους ανθρώπους μηνύματα. Ανάλογα, οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν τα πουλιά σαν οιωνούς και σημάδια τα οποία και ερμηνεύουν για να 
αναγνωρίζουν την παρουσία και να ταυτοποιούν τους θεούς και τις μελλοντικές 
προθέσεις τους. Έτσι, λοιπόν, τα πουλιά έχουν μία πολύ σημαντική λειτουργία σαν οι 
μεσάζοντες μεταξύ θεών και ανθρώπων. 

 



• «Τα πουλιά αποτελούν κεντρικό θέμα στην εξέλιξη και τη δομή της 
ιστορίας στην Ιλιάδα. Συχνά εμφανίζονται σε επικίνδυνες και 
σημαντικές πολεμικές εξελίξεις και πριν από επικίνδυνα ταξίδια. Αν 
κάποιος λάβει ένα θετικό οιωνό από πουλί σταλμένο από τους θεούς, 
σε αυτές τις περιπτώσεις ενδυναμώνεται το αγωνιστικό πνεύμα των 
ηρώων και η ικανότητά τους να πολεμούν. Επιπλέον, διέπνεε και μία 
αίσθηση ανακούφισης, εφόσον σήμαινε ότι είχαν τη εύνοια του 
θεού,»υποστηρίζει η Karin Johansson στην εργασία της. 

 



Ο ρόλος των πτηνών ως μεσάζοντες θεών και ανθρώπων στην Ελληνική 
παράδοση. 

ζοντεώνκαι νθρώπων στην Ελληνική παράδοση.λλΜυκήνες2η χιλιετία π. Χ. 

 

Τα πτηνά στην Ιλιάδα βοήθησαν τους πολεμιστές και τους 

βασιλιάδες να πάρουν δύσκολες αποφάσεις και ικανοποιούσαν 

την βασική ανθρώπινη ανάγκη της αυτοεκτίμησης και της 

ασφάλειας. 

ηνικήπαράδο 
 

Μυκήνες 2η χιλιετία π. Χ. 



Μυκηναϊκό σκήπτρο βασιλέα με ιέρακες  -Κύπρος 2η χιλιετία π. Χ. 









 
 

Μυκηναϊκό ιερό με κέρατα καθοσιώσεως 
και ιερά πτηνά - Ταφικός κύκλος, Μυκήνες 
2η χιλιετία. 



Οι καταστάσεις και τα γεγονότα στην Ιλιάδα επικεντρώνονται 
στον πόλεμο και στους κινδύνους που εγκυμονούνται για την 

ανθρώπινη ζωή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα πτηνά 
αποτελούν σημαντικό παράγοντας επηρεασμού των 

ανθρώπινων χαρακτήρων σε τέτοιες καταστάσεις» αναφέρει η 
Johansson. 

Σκηνή πυγμάχων εν δράση 
περιμετρικά σε διάκοσμο σε 

Μυκηναϊκό αγγείο της 2ης χιλιετίας 
.Ανάμεσα τους παραδόξως 

παρεμβάλλονται πτηνά. Μουσείο 
Πιερίδη Κύπρος. 

 



H χρήση των εικόνων των πτηνών στην Ιλιάδα καταδεικνύει ένα σημαντικό 
στοιχείο στις ελληνικές θρησκευτικές πεποιθήσεις. Μέσα από τα σημάδια 

των πουλιών, είναι προφανές ότι οι θεοί παίζουν ενεργό ρόλο στις ζωές 
των ανθρώπων, που πετούν από τον ένα κόσμο στον άλλο και 

αλληλεπιδρούν μαζί τους σε προσωπικό επίπεδο. Όπως τα πουλιά, οι θεοί 
είναι επίσης άστατοι και ευμετάβλητοι στα συναισθήματα τους προς τους 
ανθρώπους , που απαιτούν τελετές και θυσίες για να κερδίσει την εύνοια 
τους . Όμηρος. Ιλιάδα . - Richard Lattimore. Σικάγο: University of Chicago 

Press, 1951. 

Κρητομυκηναϊκή 
περίοδος -2η 
χιλιετία π. Χ.  .Ένα 
πτηνό συμμετέχει 
σε θρησκευτικό 
δρώμενο. 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

• Τα δημοτικά τραγούδια διακρίνονται ιδιαίτερα για τη 
φυσιολατρία τους, αίσθημα που εκφράζεται και στα άλλα 
είδη της προφορικής παράδοσης. Η φύση ζωντανεύει και 
εκφράζει την εικόνα του ανθρώπινου ψυχικού βίου. Η 
αγάπη όμως για αυτή δεν φτάνει ποτέ στην υπερβολή. Τα 
άψυχα όντα αποκτούν φωνή π.χ. βουνά, δένδρα, άλογα, 
πουλιά και συμπεριφέρονται ανθρώπινα 
(ανθρωπομορφισμός) . Ο λαϊκός δημιουργός, 
παρασυρόμενος από την χαρά και την ελευθερία που 
προσφέρει η φύση στα πλάσματά της, εκφράζει τον πόθο 
του για την απόκτησή της: σημαντικός είναι ο ρόλος των 
πουλιών, που εμφανίζονται κυρίως στην αρχή των 
τραγουδιών, ιδιαίτερα των κλέφτικων:  « Πουλάκι μου που 
έτρεχες τούτο το καλοκαίρι;/- Ψηλά, ‘ς τες ράχες, ‘ς τα 
βουνά γύριζα κ’ επετούσα./ Εγώ είμ’ εν άγριο πουλί, και τα’ 
ερημιές ζηλεύω,…»                    Πολλές φορές δεν 
εγκωμιάζουν μόνον κατορθώματα αλλά και 
μοιρολογούν: «Τρία πουλάκια κάθουνταν στη ράχη, στο 
λημέρι, / το ‘να τηράει τον Αλμυρό, τ΄άλλο κατά το Βάλτο, / 
το τρίτο το καλύτερο μοιρολογάει και λέγει….».  







 
 

• Πτηνά με... ανθρώπινη συμπεριφορά 

• Μπορεί αρκετά από αυτά να είναι 

μικρόσωμα και να φαίνονται 

ανυπεράσπιστα, όμως πολλά από αυτά 

διαθέτουν εξαιρετικές ικανότητες και 

δεξιότητες που θυμίζουν σε πολλές 
περιπτώσεις… ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Το National Geographic 

ξεχώρισε τα πιο... ικανά 

από αυτά και τα 

παρουσίασε στο τελευταίο 

τεύχος της Αμερικανικής 
του έκδοσης. 
 



 
 

Τα περιστέρια 

εκτιμούν τις 
καλές τέχνες 

 

  

Τα περιστέρια 
εκτιμούν τις 
καλές τέχνες 

Τα cockatoos 
έχουν την 
ικανότητα να 
αναγνωρίζουν 
πολύπλοκους 
μουσικούς 
ρυθμούς. 
 

Οι παπαγάλοι που τα πηγαίνουν καλά με τις κατευθύνσεις 

 Τα κολιμπρί 
διαθέτουν 
γνώσεις... 
φυτολογίας 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• ΚΠΕ Καστοριας « Ο κόσμος των πουλιών» 

• Ελληνική Ορνιθολογική εταιρεία « Το πρώτο μου βιβλίο για τα πουλιά» 

• Values of birds google 

• Διατριβή Johanson 

• Περιβαλλοντική εκπαίδευση και λαϊκή παράδοση 

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ 

Σπυράτου Ειρήνη, Μίχα Σοφία, Παπαδημητρίου Γεώργιος, Σκιαδά Ελένη, 

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Μετεκπαιδευόμενοι στο 
Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Αθηνών                                                                                                                                                                       
Μουσείου Μπενάκη - Τμήμα Λαϊκής Τέχνης: 

Το Νομισματικό Μουσείο: 

4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων 

 



• ΜΑΘΗΤΕΣ 7ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 2003-04 
• Β΄ΤΑΞΗ 

• ΚΟΡΡΕΣ ΣΠΥΡΟΣ 

• ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

• ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

• ΡΗΓΑ ΕΒΕΛΙΝΑ 

• ΧΩΡΙΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

• ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                                                  ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

• ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                                           ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 

•  Γ’ ΤΑΞΗ 

• ΡΟΚΟΣ ΤΑΣΟΣ 

• ΘΗΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ                       

• ΣΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                    

• ΤΟΥΡΛΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

• ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

• ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

• ΣΤΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 

• ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΗΛΙΑ 

• ΝΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

• ΜΠΑΣΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

• ΡΑΝΤΖΜΑΡ ΣΟΦΙΑ 

• ΣΥΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 

• ΤΣΕΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 

• ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΒΙΚΥ 

• ΦΥΤΡΟΥ ΖΩΗ  

 



 



• Στην Ελλάδα μπορεί να 
παρατηρήσει κανείς τετρακόσια 
περίπου είδη πουλιών. Από 
αυτά που φωλιάζουν εδώ, άλλα 
ξεχειμωνιάζουν κι'άλλα απλώς 
περνούν μεταναστεύοντας. 
Αυτή η ποικιλία, από τις 
μεγαλύτερες της Ευρώπης, είναι 
ένα αναπόσπαστο τμήμα της 
φυσικής μας κληρονομιάς και 
δείχνει ότι το περιβάλλον μας 
είναι ακόμα υγιές σε σύγκριση 
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 



 





Λίμνη Στυμφαλία 

 





• Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2003-04 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΙΗΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΤΟ 
ΚΤΗΜΑ «ΙΑΣΩΝ» ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΡΑΜΝΟΥΝΤΑΣ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 
ΡΑΜΝΟΥΝΤΑΣ 



 



 



 



 



 



 



 



Η ΓΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ! 

 



 



 



 



 



 



 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
• Χρειάζεται να γνωρίσει ο κάθε 

Έλληνας τα                      πουλιά του 
τόπου του                            όχι μόνο                         
για να χαρεί                  την ομορφιά                     
τους αλλά                          και για να 
συνειδητοποιήσει τη μεγάλη 
σημασία τους για τη διατήρηση της 
ισορροπίας στη φύση.                                        
Τα πουλιά είναι δείκτες υγείας του 
περιβάλλοντος και γι'αυτό η 
προστασία τους γίνεται κάτι 
παραπάνω από ανάγκη. 


