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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  
Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ, ειιεληθή πεξηβαιινληηθή νξγάλωζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο 

δωήο θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, εθπνλεί ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα πξνγξάκκαηα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ. ην πιαίζην ηεο 

δξάζεο απηήο δηαζέηεη κηα δηεπηζηεκνληθή παηδαγωγηθή νκάδα πνπ ζρεδηάδεη θαη 

πινπνηεί δξαζηεξηόηεηεο, κεηαμύ άιιωλ, γηα ηα άγξηα δώα πνπ απεηινύληαη κε 

εμαθάληζε ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα. Η νκάδα Ο ΛΤΚΟ ΜΑ ΔΝΩΝΔΙ 

απνηειείηαη από εζεινληέο ηεο νξγάλωζεο θαη ζπληνλίδεηαη από ην ηκήκα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ. ηόρνο ηεο είλαη ε ζπγθέληξωζε 

πιήξνπο επηζηεκνληθνύ πιηθνύ γηα ηνλ ιύθν θαη ε δηάδνζε ηνπ πιηθνύ απηνύ ζην θνηλό 

κέζα από εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνλ πην παξεμεγεκέλν θπλεγό ηεο θύζεο, 

ηνλ ιύθν. Σα πνξίζκαηα ηεο έωο ηώξα έξεπλαο ηεο νκάδαο νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα 

όηη ε αιιειεμάξηεζε αλζξώπνπ θαη ιύθνπ είλαη έληνλε από ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

αλζξώπνπ (ν πξόγνλνο ηνπ ιύθνπ είλαη πξνγελέζηεξν είδνο), κε απνηέιεζκα απηό λα 

απνηππώλεηαη ζε όιεο ηηο πηπρέο ηνπ επηζηεηνύ ηνπ αλζξώπνπ.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Λύθνο, Παηδαγωγηθό πιηθό, Σέρλε, Βηνινγία, Θξεζθεία, 

Λνγνηερλία, Σξωηό, Αγγιία, Λπθόζθπιν, Παξνηκίεο, Μύζνη, Παιαηνληνινγία 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 
Δπηδήκην είδνο ή πξνζηάηεο ησλ δαζώλ; Καιόο, θαθόο ή αλώηεξν ζειαζηηθό 

είδνο;  Αληαγσληζηήο ηνπ αλζξώπνπ ή παξεμεγεκέλνο θπλεγόο; Ηεξό δών ή αηηία 

θαθώλ; Σα εξσηήκαηα απηά αληαλαθινύλ ηηο απόςεηο ησλ αλζξώπσλ γηα ηνλ ιύθν 

από ηελ αξραηόηεηα σο ζήκεξα. Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ από ηελ πιεπξά ηνπ, εδώ θαη 

ρξόληα πινπνηεί δξάζεηο πξνθεηκέλνπ ν ιύθνο λα κελ θηλδπλεύζεη κε εμαθάληζε 

αθελόο θαη αθεηέξνπ λα πξνζηαηεπηνύλ νη πεξηνπζίεο ησλ θηελνηξόθσλ πνπ 

απεηινύληαη από επηζέζεηο ηνπ. ην πιαίζην ησλ δξάζεσλ απηώλ θίινη θαη εζεινληέο 

ηεο νξγάλσζεο θάζε εηδηθόηεηαο έρνπλ μεθηλήζεη έλα θύθιν ζπδεηήζεσλ θαη έξεπλαο 

γηα ηνλ ιύθν ζηνλ πνιηηηζκό, ηελ ηζηνξία, ηε βηνινγία, ηελ νηθνινγία θαη ηελ ηέρλε. 

Ο γεληθόο ζθνπόο ηεο νκάδαο Ο ΛΤΚΟ ΜΑ ΔΝΩΝΔΗ είλαη λα ζπγθεληξσζεί 

πιηθό κε απώηεξν ζηόρν ηελ δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο γηα ηνλ ιύθν από ηνλ ΑΡΚΣΟΤΡΟ. Σν πιηθό απηό δελ έρεη κεηαηξαπεί 

αθόκε ζε εθπαηδεπηηθό πιηθό, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, 

αιιά βξίζθεηαη ππό επεμεξγαζία γηα ην ιόγν απηό. Οη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 
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εξγάδνληαη ηα κέιε είλαη: 1) Ο ιύθνο ζηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη ινγνηερλία, 2) Ο 

ιύθνο ζηελ αγέιε-Βηνινγία-Οηθνινγία ιύθνπ ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θόζκν, 3) Ο 

βηνινγηθόο ξόινο ιύθνπ ζην δάζνο ζε ζρέζε κε αζζέλεηεο, 4) Ο ιύθνο ζηελ ηέρλε: 

θηλεκαηνγξάθνο, δσγξαθηθή, γιππηηθή, ραξαθηηθή, ηξαγνύδηα, 5) Ο ιύθνο ζηνλ 

Μεζαίσλα θαη ζηηο ζξεζθείεο, 6) Ο ιύθνο ζε άιινπο πνιηηηζκνύο θαη ζηελ ηέρλε, 7) 

Ο ιύθνο ζηα παξακύζηα, ζηνπο κύζνπο θαη ζε παξνηκίεο, 8) Ο ιύθνο ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Αγγιίαο θαη 9) Ο ιύθνο ζηελ παιαηνληνινγία. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη, κέζα 

από θείκελα ησλ κειώλ ηεο νκάδαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έσο ηώξα έξεπλαο. ην 

ηέινο θάζε θεηκέλνπ αλαθέξεηαη ν ηξόπνο αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ.  

 

Ο ΛΤΚΟ ΣΗΝ ΠΑΛΑΙΟΝΣΟΛΟΓΙΑ  

 

Η εμέιημε ηνπ ιύθνπ 
Πεγαίλνληαο πίζσ ζην Σξηηνγελέο (γεσινγηθή πεξίνδνο: 65- 1,8 εθαηνκ. ρξόληα) 

θαη, ζπγθεθξηκέλα, πξηλ 50 εθαηνκκ. ρξόληα, ππήξρε κηα νκάδα κηθξόζσκσλ 

πξσηόγνλσλ ζαξθνθάγσλ πνπ νλνκάδνληαλ Miacoidae. Πνιιέο άιιεο νκάδεο 

ζύγρξνλσλ ζειαζηηθώλ, όπσο θαη ηα Miacoidae, εμειίρζεθαλ θαη πξνέθπςαλ από 

πξσηόγνλα εληνκνθάγα δώα, ηα νπνία έδεζαλ καδί κε ηνπο δεηλνζαύξνπο ζηελ 

Κξεηηδηθή πεξίνδν (99-65,5 εθαηνκ. ρξόληα). Πνιινί παιαηνληνιόγνη πηζηεύνπλ 

αθξάδαληα όηη ηα Miacoidae είλαη νη πην πηζαλνί πξόγνλνη ησλ Canidae πνπ 

πεξηιακβάλνπλ όια ηα είδε ιύθσλ, ζθπιηώλ θαη αιεπνύδσλ (Κνπθόο, 2004). 

 

Πίνακας 1:Δμέιημε ηωλ εηδώλ 

 

Σν γέλνο Canis ζύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο είλαη κάιινλ ζύγρξνλε κνξθή, έρεη 

δειαδή εμειηρζεί πξόζθαηα κε βάζε πάληα ηνλ γεσινγηθό ρξόλν. Κάπνηα είδε απηνύ 

ηνπ γέλνπο, όπσο ν ζύγρξνλνο γθξίδνο ιύθνο, εκθαλίζηεθε κε ηε ζεκεξηλή ηνπ 

κνξθή κόιηο έλα εθαηνκκύξην ρξόληα πξηλ.  Δίλαη, δειαδή, ν ιύθνο έλα θαηλνύξγην 

είδνο „ζρεηηθά‟.  

 

Παηδαγωγηθά νη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ ζηόρν ζα έρνπλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά πόζν ζρεηηθή είλαη ε έλλνηα ηνπ 

ρξόλνπ, αλάινγα κε ηελ επηζηήκε. Έλα δεύηεξν πνπ είλαη ζεκαληηθό είλαη όηη ν 

ιύθνο είλαη πξνγελέζηεξν είδνο από ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο έκαζε πνιιά από ηνλ 

ιύθν (πώο λα θπλεγάεη θαη λα νξγαλώλεηαη ζε νκάδεο) αιιά έσο ζήκεξα εμαθνινπζεί 

θαη ηνλ αληηκεησπίδεη αληαγσληζηηθά.  

 
Ο ΛΤΚΟ ΣΗΝ ΣΔΥΝΗ ΚΑΙ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Οη αλαθνξέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ιύθν ζηελ ηέρλε είλαη πάξα πνιιέο. Ζ νκάδα 

ηνπ ιύθνπ ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ έρεη εληνπίζεη αξθεηά έξγα ζε όινπο ηνπο ηνκείο. 

Δλδεηθηηθά ζα γίλεη αλαθνξά ζηνλ πίλαθα  «Λύθαηλα» ηνπ Σδάθζνλ Πόινθ θαη ζην 

κπζηζηόξεκα «Ο Λύθνο» ηνπ Σδόδεθ κηζ. 

 

Δίδνο Δμειίρζεθε πξηλ: 

Υειώλα 150 εθαηνκ. ρξόληα 

Λαγόο 65-55 εθαηνκ. ρξόληα 

Αξθνύδα 5-1,8 εθαηνκ. ρξόληα 

Λύθνο 1 εθαηνκ. ρξόληα 

Homo sapiens 500 ρηι. ρξόληα 



Σδάθζνλ Πόινθ: Λύκαινα.  
Ο Πόινθ ζην έξγν «Λύθαηλα» αλαθέξεηαη ζηελ γλσζηή ιύθαηλα ηεο ξσκατθήο 

κπζνινγίαο, ε νπνία ζήιαζε ηνλ Ρώκν θαη ηνλ Ρσκύιν, ηνπο ηδξπηέο ηεο Ρώκεο. Σν 

θεθάιη ηνπ δώνπ είλαη ζηξακκέλν πξνο ηα αξηζηεξά, ελώ δηαθξίλνληαη αξθεηά 

θαζαξά νη παξαθνπζθσκέλνη καζηνί (Leonard Emmerling, 2005 θαη Κξαλόο, 2008). 

Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ όηη έλα κέξνο ηνπ ζώκαηνο παξαπέκπεη ίζσο ζε 

καζηόδνλην, επνκέλσο δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε ιύθαηλα αιιά κε κεημνγελέο 

πβξίδην, πξντόλ ηεο έλσζεο δύν δηαθνξεηηθώλ δώσλ (Emmerling, 2005). Ζ ηάζε ηνπ 

Πόινθ λα ζπζθνηίδεη παξά λα θσηίδεη ην εηθνλνγξαθηθό πεξηερόκελν γίλεηαη 

εληνλόηεξε κε ηα ρξόληα θαη ζα θνξπθσζεί θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ηεξάζηησλ πηλάθσλ 

ηνπ (Emmerling, 2005 θαη Κξαλόο, 2008). Σν πεξίγξακκα ηνπ ζώκαηνο ηεο ιύθαηλαο 

απνδίδεηαη κε παρηέο ιεπθέο θαη καύξεο πηλειηέο (Emmerling, 2005 θαη Κξαλόο, 

2008). Ζ ηερληθή ηνπ είλαη ιάδη θαη γθνπά, ελώ έρεη πξνζζέζεη θαη γύςν ζηηο 

ρξσζηηθέο νπζίεο γηα λα εληζρύζεη ηελ αλαγιπθηθόηεηα θαη ηελ πιαζηηθόηεηα ησλ 

κνξθώλ νη νπνίεο πξνβάιινπλ κέζα από έλα ζπλνλζύιεπκα ρξσκάησλ θαη γξακκώλ 

(Emmerling, 2005). 

 

 
Εικόνα 1:Σδάθζνλ Πόινθ, Λύθαηλα 

 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε παηδαγωγηθή αμηνπνίεζε έξγσλ δσγξαθηθήο ηδηαίηεξα 

ζηα κηθξά παηδηά, θαζώο κέζα από ηέηνηεο πξνζεγγίζεηο κπνξνύλ λα θαιιηεξγήζνπλ 

ηε ζθέςε ηνπο θαη λα αζθεζνύλ ζε θαιιηηερληθέο κνξθέο έθθξαζεο. Μέζα από 

δξαζηεξηόηεηεο αλαπιαηζίσζεο ησλ εηθόλσλ πνπ πξνζιακβάλνπλ ηα παηδηά από ηνλ 

πίλαθα αιιά θαη ηηο εξκελείεο πνπ θαινύληαη λα δώζνπλ, θαιιηεξγείηαη ε 

δεκηνπξγηθόηεηά θαη ε θαληαζία ηνπο. Ζ ηέρλε, γεληθόηεξα, απνηειεί εύθνξν έδαθνο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ν ιύθνο θαη όιεο νη κπζνπιαζίεο 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γη‟ απηόλ, κέζα από ηηο νπνίεο  δνκνύληαη θαη αξλεηηθέο 

ζηάζεηο ελαληίνλ ηνπ.  

 

Σδόδεθ κηζ:  Ο Λύκος. (βηβιηνθξηηηθή) 
ηε λνπβέια ηνπ Σδόδεθ κηζ Ο ιύθνο  παξαηίζεηαη κηα ξεαιηζηηθή πεξηγξαθή πνπ 

ηνπνζεηεί ηνλ αλαγλώζηε κέζα ζην ζπίηη ησλ άγξησλ δώσλ, ην δάζνο, θαη ηνλ 

παξαζύξεη λα απνιαύζεη ηελ άγξηα θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. 

 

 Ο πξσηαγσληζηήο, κνλαρόιπθνο, πεξλά έλαλ δύζθνιν ρεηκώλα θαη ηνλ έρεη 

θπξηεύζεη ην βαζηθό ηνπ έλζηηθην, ε πείλα. Όκσο ζηε θύζε, ηα πξάγκαηα δελ 

γίλνληαη πάληα όπσο ηα ζέινπλ νη κύζνη θαη νη πξνθαηαιήςεηο ησλ αλζξώπσλ. Ο 



«θαθόο», «δπλαηόο», «αδεθάγνο» ιύθνο ληθηέηαη θη απηόο από άιινπο αληαγσληζηέο 

ηνπ (αιεπνύδεο) όηαλ είλαη πην νξγαλσκέλνη ή πην δπλαηνί.  

 

Ζ αθήγεζε ζε πνιιά ζεκεία ηθαλνπνηεί ην αδύλαην, ην απξαγκαηνπνίεην ηεο 

θπζηθήο πεξηέξγεηαο ηνπ αλαγλώζηε θαη γεληθόηεξα ηνπ αλζξώπνπ κέζα από 

εύζηνρνπο πεξηγξαθηθά εζσηεξηθνύο κνλνιόγνπο ηνπ αθεγεηή-πξσηαγσληζηή. Ο 

ζπγγξαθέαο απαληάεη ζε εξσηήκαηα όπσο «Πώο βιέπεη άξαγε ν ιύθνο ηα ζεξάκαηά 

ηνπ; Πνηα είλαη ε άπνςή ηνπ γηα ηε ζέζε ηνπ κέζα ζην θπζηθό βαζίιεην; Καη, ηειηθά,  

γηα ηε ζρέζε ιύθνπ-αλζξώπνπ: Φνβάηαη ν Γηάλλεο ην ζεξηό θαη ην ζεξηό ηνλ 

Γηάλλε;». Ζ αθεγεκαηηθή ηερληθή ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο ιύθνπ κε ηα άιια δώα είλαη 

ηδηαηηέξσο επξεκαηηθή. Ζ νπηηθή γσλία ηνπ αθεγεηή γηα ην πώο είλαη ζήκεξα ε δσή 

αλζξώπσλ θαη ζεξίσλ εύζηνρε θαη, γη‟ απηό, απνγνεηεπηηθή γηα ην δεκηνπξγό ηνπ 

ηερληθνύ πνιηηηζκνύ πνπ θαηέζηξεςε ηε θύζε. 

 

 
Εικόνα 2: Δμώθπιινπ Βηβιίνπ 

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα δεκνζηεύνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξα βηβιία θαη παξακύζηα 

πνπ ζθνπό έρνπλ λα „απνθαηαζηήζνπλ‟ ηελ εηθόλα ηνπ „θαθνύ‟ ιύθνπ. Πνιιέο 

θνξέο, όκσο, από ηνλ „θαθό‟ ιύθν πεξλάκε ζηνλ „θαιόθαξδν‟ ή „ρνξηνθάγν‟ ιύθν. 

Αλαγλώζεηο, όπσο ην βηβιίν Ο ιύθνο, απνδίδνπλ ηνλ ιύθν όπσο πξαγκαηηθά είλαη ζηε 

θύζε: έλα άγξην θαη αληαγσληζηηθό δών πνπ δελ θπλεγάεη γηαηί ηνπ αξέζεη λα 

ζθνηώλεη, αιιά γηα λα επηβηώζεη. Σέηνηεο παηδαγωγηθέο αμηνπνηήζεηο ιείπνπλ αθόκε 

από ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα.  

 

Ο ιύθνο ζηηο ειιεληθέο παξνηκίεο 
Δξεπλώληαο ηε ζρέζε αλζξώπνπ θαη ιύθνπ αλαθαιύπηεη θαλείο όηη ε ζρέζε απηή 

είλαη έληνλε ζε πνιιέο δνκέο ηεο αλζξώπηλεο γιώζζαο θαη ηεο ζθέςεο, όπσο ζηηο 

παξνηκίεο. ηα γισζζηθά θξππηνγξαθήκαηα ηνπ αλζξώπνπ (παξνηκίεο) πνπ 

απνηππώλεηαη ε ςπρνζύλζεζε ηνπ ιανύ, ν ηξόπνο ζθέςεο ηνπ θαη ε θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπ ν ιύθνο θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε αλάκεζα ζηηο παξνηκίεο γηα ηα άγξηα δώα. 

 

ε όιεο, ζρεδόλ, ηηο αλζνινγήζεηο ησλ ειιεληθώλ παξνηκηώλ ν ιύθνο είλαη ην πην 

ζπρλά εκθαληδόκελν άγξην δών. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αλζνιόγεζε ηνπ Γ.Ν. 

Σζηγθάινπ Ο Λαόο Μαο Μέζα Από Σηο Παξνηκίεο, 16  παξνηκίεο (ρσξίο ηηο 



παξαιιαγέο ηνπο) έρνπλ σο πξσηαγσληζηή ην ιύθν. Απηό ην λνύκεξν είλαη ηδηαίηεξα 

πςειό αλαινγηθά κε ηηο αλαθνξέο ζε άιια δώα. 

 

 
Σχήμα 1: Σα άγξηα δώα ζηηο παξνηκίεο, 

 

Μέζα ζηηο παξνηκίεο γηα ηνλ ιύθν απνηππώλνληαη πνιιά βηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ αθνξνύλ ζηελ νηθνινγία, ζηε δσή ηνπ ζηελ αγέιε θαη ηνπο 

ηξόπνπο επηθνηλσλίαο ηνπ θαη ζηνλ ηξόπν πνπ θπλεγά. «Οπξιηάδεη ν ιύθνο κπάηη ζηα 

νπξκάληα», «Γιίησζα από ην ζηόκα ηνπ ιύθνπ», «Άκα κπεη ν ιύθνο ζην καληξί, ζα 

αξπάμεη ηνπ θησρνύ ην αξλί», «Ο ιύθνο δε βξσκίδεη ηε θσιηά ηνπ». Δίλαη όιεο 

παξνηκίεο πνπ δείρλνπλ ηνλ ηξόπν δσήο ηνπ ζειαζηηθνύ όπσο ην παξαηήξεζε ν 

ειιεληθόο ιαόο. 

 

Οη βηνινγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο παξνηκίεο γηα ηνλ ιύθν 

απνηειεί κηα ηδηαίηεξε δηαζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, κέζα από ηελ νπνία ν Φπζηθν-

Δπηζηεκνληθόο Γξακκαηηζκόο ζπλαληά ηνλ Γισζζηθό κε ζηόρν ηελ νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο.   

 

Ο ΛΤΚΟ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
 

Σα Λνππεξθάιηα θαη ν Άγηνο Βαιεληίλνο 
Ζ θήκε ηνπ γθξίδνπ ιύθνπ ζηε δύζε  μεθηλά από ηελ Δπξώπε θαη εμαπιώλεηαη 

ζηηο ρώξεο ηεο Βόξεηαο θαη Νόηηαο Ακεξηθήο θαη αζθεί επηξξνή ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο 

ηνπ πνιηηηζκνύ. Ζ επξσπατθή κπζνινγία παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε πνηθηιία από ρώξα ζε 

ρώξα. ίγνπξα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε πξνθαηάιεςε θαη ε αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηνλ ιύθν θπξίσο από ηε δηάδνζε θαη θπξηαξρία ηεο Υξηζηηαληθήο ζξεζθείαο. Από 

ηελ άιιε πιεπξά θάζε πνιηηηζκόο δηαηεξεί ζεβαζκό θαη αλαγλώξηζε ζηε δύλακε θαη 

επθπΐα ηνπ ιύθνπ. 

 

ηηο ρώξεο ηεο Βόξεηαο Δπξώπεο μερσξίδεη ε κπζνινγία ησλ Βίθηλγθο, ησλ 

Αγγινζαμόλσλ θαη ησλ Κειηώλ. ηελ Κεληξηθή θαη Νόηηα Δπξώπε ππάξρνπλ 

αμηόινγνη κύζνη ζηελ ηηαιηθή θαη ηζπαληθή παξάδνζε, θαζώο επίζεο ζηε ζιάβηθε θαη 

ζηελ θξναηηθή. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ κύζνη ζηνπο ακάλνπο, ηνπο Δζθηκώνπο θαη  

ηνπο Γξπίδεο.  

 



Πνιινί από απηνύο δηαηεξνύληαη κέζα από θείκελα, άιινη βέβαηα δηαηεξήζεθαλ 

σο πξνθνξηθή, ιατθή παξάδνζε. Κάπνηνη πνιηηηζκνί ηνλίδνπλ ηελ ηζρύ, ηελ αλδξεία, 

ηε λίθε θαη ηελ εμππλάδα ηνπ, ελώ άιινη ηελ επηκνλή, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ην ζάξξνο. 

Ζ νπηηθή απέλαληη ζηνλ ιύθν κεηαβάιιεηαη κέζα ζην ρξόλν. Ωο απόδεημε ζε απηή ηε 

ζεσξία ιεηηνπξγεί ν κύζνο γηα ηηο γηνξηέο ηεο γνληκόηεηαο ζηελ αξραία Ρώκε ή 

αιιηώο ηα «Λνππεξθάιηα».  

 

Σα Λνππεξθάιηα
1
 ήηαλ ην αξραηόηεξν έζηκν ηεο ξσκατθήο παξάδνζεο, 

ενξηάδνληαλ ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ θαη πήξαλ ην όλνκά ηνπο από ην ζεό Lupercus, ηνπ 

νπνίνπ ην όλνκα πξνέξρεηαη από ην ιαηηληθό lupus θαη ήηαλ πξνζηάηεο ησλ 

θνπαδηώλ. Αξρηθά δηαηεξνύζαλ πνηκεληθό ραξαθηήξα, ζηελ πνξεία, όκσο, 

κεηαηξάπεθαλ ζε γηνξηή ηεο γνληκόηεηαο θαη επηινγήο ζπληξόθνπ (Sachs, 1963). ηε 

Ρώκε ε γηνξηή γηλόηαλ θάζε ρξόλν ζην ζπήιαην Λνύπεξθαι ηνπ Παιαηίλνπ ιόθνπ 

εθεί όπνπ, ζύκθσλα κε ηε ξσκατθή κπζνινγία, αλαηξάθεθαλ από κία ιύθαηλα ν 

Ρέκνο θη ν Ρσκύινο. Σα Λνππεξθάιηα δηαηεξήζεθαλ κέρξη θαη ην 494 κ.Υ., νπόηε θαη 

θαηαξγήζεθαλ από ηνλ πάπα Γειάζην ηνλ Α΄ θαη αληηθαηαζηήζεθαλ από ηε 

ρξηζηηαληθή γηνξηή ηνπ Αγίνπ Βαιεληίλνπ (Holleman, 1974). Αμηνζεκείσην είλαη ην 

γεγνλόο όηη ε γηνξηή δηαηεξήζεθε ζηνπο αηώλεο θαη ε εκεξνκελία απηή θαζηεξώζεθε 

κέρξη ζήκεξα σο ε κέξα ησλ απαληαρνύ εξσηεπκέλσλ.  

 

Ο κύζνο απηόο ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα παηδαγσγηθνύο ζθνπνύο 

ιεηηνπξγώληαο σο αθεηεξία γλώζεο ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, ηεο γιώζζαο, ησλ 

ιαηηληθώλ, ησλ ζξεζθεπηηθώλ θαη ηεο ινγνηερλίαο. Δπηπιένλ, κε αθνξκή ην κύζν 

κπνξεί λα αλαδεηεζεί ε ζύλδεζε θαη επηξξνή ηεο ζξεζθείαο ζηνλ πνιηηηζκό θαη ην 

αληίζηξνθν, θαζώο θαη ε αλαδήηεζε παξόκνησλ εζίκσλ κε θεληξηθό άμνλα ην ιύθν 

ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε εκθάληζε ησλ Λνππεξθαιίσλ 

ζηνλ Οβίδην θαη ηνλ Απνιιόδσξν.  
 

Παηδηά κεγαιωκέλα από ιύθνπο; 
Όινη έρνπκε αθνύζεη ηελ ηζηνξία ηνπ Μόγιε πνπ κεγάισζε αλάκεζα ζε ιύθνπο, 

όπσο θαη απηή ηνπ Ρώκνπ θαη ηνπ Ρσκύινπ, ηδξπηώλ ηεο Ρώκεο, νη νπνίνη ζήιαδαλ 

θαη ήηαλ ππό ηελ πξνζηαζία κίαο ιύθαηλαο. Θα κπνξνύζαλ όκσο απηέο νη ηζηνξίεο λα 

είλαη πξαγκαηηθόηεηα; ηελ πην ζύγρξνλε επνρή έρνπλ γίλεη ζπλνιηθά 25 «επίζεκεο» 

θαηαγξαθέο ζπκβάλησλ όπνπ εκπιέθνληαη ηα ιεγόκελα «άγξηα παηδηά», παηδηά 

κεγαισκέλα από ιύθνπο, κε πην γλσζηή θαηαγξαθή απηή ηνπ αηδεζηκόηαηνπ J. A. L. 

Singh γηα ηα  δύν θνξίηζηα, Ακάια θαη Κακάια (Singh & Zingg, 1942). Σα 

πεξηζζόηεξα πεξηζηαηηθά αθνξνύλ ζηελ Ηλδία (17), ελώ ηα ππόινηπα θαηαλέκνληαη ζε 

δηάθνξεο άιιεο ρώξεο. Τπάξρνπλ πνιιέο καξηπξίεο αλζξώπσλ  πνπ ιέλε όηη είδαλ ηα 

παηδηά απηά λα ηξώλε, λα πεξπαηνύλ καδί κε ιύθνπο, αιιά θακία έγθπξε θαη απόιπηα 

εμαθξηβσκέλε πεγή δελ ππάξρεη. Οη επηζηήκνλεο ην ζεσξνύλ έλα κύζν, ελώ νη πην 

ξνκαληηθνί θπζηνιάηξεο ην ζεσξνύλ έλα ζαύκα. 

 

Ο ΛΤΚΟ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 
Ο άλζξωπνο ιύθνο γηα ηε θύζε 

Από ηόηε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ νη πξώηεο αλζξώπηλεο θνηλσλίεο άξρηζε θαη ην 

ζπλερέο θπλήγη ηνπ ιύθνπ. Σν πξόβιεκα εληάζεθε  ζην Μεζαίσλα ιόγσ άγλνηαο θαη 

                                                             
1
 Τα Λουπερκάλια αμφιςβητήθηκαν από αρκετοφσ ςφγχρονουσ μελετητζσ ωσ προσ το χαρακτήρα και 

τη διεξαγωγή τουσ (Michels: 1953) 



θόβνπ, όηαλ νη Βξεηαλνί βαζηιηάδεο εμαπέιπαλ θπλήγη ιύθσλ κε ρξεκαηηθό 

αληάιιαγκα (Mech & Boitani, 2003).  ηε θνηία, σζηόζν, ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ 

δελ ήηαλ ηόζν δξακαηηθή, θαη εηδηθόηεξα ζηα Highlands, αθνύ εθεί ην πεξηβάιινλ 

ήηαλ ηδαληθό θαηαθύγην. Παξ‟ όια απηά γύξσ ζηα 1760 κ.Υ. είρε εμαθαληζηεί θαη ν 

ηειεπηαίνο ιύθνο. ηηο κέξεο καο, κε πξόηππν ηελ επαλέληαμε ηνπ ιύθνπ ζην 

Yellowstone, γίλεηαη πξνζπάζεηα επαλεηζαγσγήο ηνπ ζηα βξεηαληθά λεζηά, επεηδή ην 

αληίθηππν ηεο εμαθάληζήο ηνπ από ηελ ηξνθηθή αιπζίδα είλαη πιένλ πξνθαλέο.  

Αληηζέησο, ζηε νπεδία αξρίδνπλ θαη πάιη λα ηνπο θπλεγνύλ γηα πεξηνξηζκό ηνπ 

πιεζπζκνύ ηνπο, θάηη πνπ πξνθαιεί ηελ αληίδξαζε νηθνινγηθώλ νξγαλώζεσλ. 

 

Λύθνο, θύινο θαη Λπθόζθπιν  

Ο ιύθνο, πνπ εκθαλίζηεθε πξηλ από 300.000 ρξόληα, απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο 

από ηνλ άλζξσπν από ηόηε πνπ θη απηόο εκθαλίζηεθε ζηνλ πιαλήηε. Οξγαλώλεηαη ζε 

αγέιεο,  κε έλα δεπγάξη αξρεγώλ, θπλεγάεη νκαδηθά θαη είλαη ηδηαίηεξα έμππλνο 

(Mech, 1970).  Ο άλζξσπνο πξνζπάζεζε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη πξνο όθειόο ηνπ θαη 

κέζσ δηαζηαπξώζεσλ πξνήιζε ν ζεκεξηλόο ζθύινο. Σν γλσζηό ιπθόζθπιν απιώο 

κνηάδεη κε ην ιύθν, ρσξίο λα πξνέξρεηαη από δηαζηαύξσζε ιύθνπ κε ζθύινπ 

(Σζεξβέλε-Γνύζε, 1992). Απηή ε δηαζηαύξσζε ζπλαληάηαη ζην πβξίδην wolf-dog. Σν 

πβξίδην απηό είλαη επηθίλδπλν ηόζν γηα ηνλ άλζξσπν, ιόγσ εκθάληζεο απμεκέλεο 

επηζεηηθόηεηαο, όζν θαη γηα ηε θύζε, αθνύ κπνξεί λα αιινησζνύλ ηα γλήζηα γελεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη έλζηηθηα ηνπ ιύθνπ (Gácsi M. et. all, 2005) 

  

Οη πιεξνθνξίεο απηέο θσηίδνπλ πιεπξέο ηεο βηνινγηθήο επηζηήκεο πνπ ζπλήζσο 

δελ απνηεινύλ αληηθείκελν ηεο ζρνιηθήο γλώζεο, θαζώο απηή πξαγκαηεύεηαη 

πεξηζζόηεξν πιεξνθνξίεο από ηελ Ζζνινγία. Μέζα, όκσο, από ηέηνηα παξαδείγκαηα 

κπνξεί λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε –άγξηα- ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζηε 

θύζε θαζώο ην δεηνύκελν ηεο ζύγρξνλεο επνρήο είλαη λα απνηειέζεη ε Βηνινγία 

βαζηθή επηζηήκε ηεο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο.    

 

ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΜΔΥΡΙ ΣΧΡΑ 

ΔΡΔΤΝΑ 
Από ηελ κέρξη ηώξα εξεπλά ηεο νκάδαο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπ ιύθνπ ζηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 

1. Ο ιύθνο παξνπζηάδεηαη έληνλα ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά γξαπηά θαη πήγεο 

δηαθνξεηηθώλ επηζηήκσλ (ινγνηερλία, κπζνινγία, εζλνινγία, παιαηνληνινγία, 

θ.α.)  

2. Αλάινγν κε ην ηζηνξηθνπνιηηηζκηθό πιαίζην ε ζρέζε αλζξώπνπ θαη ιύθνπ 

πνηθίιεη από αληαγσληζηηθή θαη ερζξηθή έσο ην ζεκείν ιαηξείαο ηνπ ιύθνπ 

από ηνλ άλζξσπν. 

3. Θεσξείηαη όηη δελ είλαη ηπραίν, αιιά ρξήδεη πεξηζζόηεξεο εξεπλάο, όηη ζε 

νξηζκέλεο πνζνηηθέο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηηο νκάδαο (π.ρ. ν ιύθνο ζηηο 

παξνηκίεο) ν ιύθνο θαηαιακβάλεη ηελ πξώηε ζέζε ζηηο αλαθνξέο.  

4. ε κηα επνρή πνπ ν ιύθνο έρεη, εδώ θαη αηώλεο, εμαθαληζηεί από πνιιέο ρώξεο 

ηεο Δπξώπεο, ζε άιιεο αθόκε θαη ζήκεξα επηθεξύζζεηαη ελώ ζε άιιεο -όπσο 

ζηελ Διιάδα- ζεσξείηαη είδνο ηξσηό. Έξεπλεο όπσο ε παξνύζα θξίλνληαη 

απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ κέζα από εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο λα 

απνθαηαζηαζεί ε εηθόλα θαη ε ζέζε ηνπ ιύθνπ ζηε θύζε θαζώο είλαη έλα 

πνιύηηκν είδνο ζηε ηξνθηθή ππξακίδα θαη έλαο παξεμεγεκέλνο θπλεγόο. 
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