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Mαθαίνω Δημιουργώντας

Εικόνες: Άκης Μελάχρης

Δεινόσαυροι
και άλλα προϊστορικά ερπετά

Επιμέλεια έκδοσης: Χαρά Μπιρμπίλη-Παπαδημητρίου

Ειδικές ευχαριστίες στην Catalina Ioana Nistor 
για τη συμμετοχή της στο χρώμα και στα μελάνια



Πριν ξεκινήσω να χρωματίζω τις σελίδες με τούτα τα γι-
γαντιαία ζώα, που δεν υπάρχουν πια, ας μάθω κάποιες 

πληροφορίες γι’ αυτά.
Ο όρος δεινόσαυρος προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις 

«δεινός» και «σαύρα», δηλαδή «φοβερή σαύρα».
Υπήρχαν δεινόσαυροι χορτοφάγοι, σαρκοφάγοι και λίγοι 

παμφάγοι - αυτοί, δηλαδή, που έτρωγαν και σάρκα και φυτά.
Κάποιοι ήταν δίποδοι και κάποιοι τετράποδοι.
Οι δεινόσαυροι πρωτοεμφανίστηκαν πριν από 230 εκατομ-

μύρια χρόνια και έζησαν στη γη για πάνω από 160 εκατομμύρια 
χρόνια. Πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια εξαφανίστηκαν. Τα 
σημερινά πτηνά είναι οι μοναδικοί άμεσοι απόγονοί τους.

Χρησιμοποιούμε πολλές φορές τον όρο δεινόσαυρος για 
να περιγράψουμε και άλλα προϊστορικά ερπετά, αλλά στην 
πραγματικότητα κανένα από αυτά δεν ήταν δεινόσαυρος. Κά-
ποια από αυτά είναι ο Διμετρόδοντας, ο Πλησιόσαυρος και ο 
Ελασμόσαυρος, που θα τα συναντήσουμε παρακάτω.
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Ο ΣΤΕΓΟΣΑΥΡΟΣ ήταν ένας φιλήσυχος φυτοφάγος δεινόσαυρος. 
Η πλάτη του καλυπτόταν από μεγάλες κεράτινες πλάκες που κατέληγαν 

στο τέλος στην ουρά του σαν αγκάθια.
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Ο ΔΙΜΕΤΡΟΔΟΝΤΑΣ ήταν σαρκοφάγο ερπετό με ένα εντυπωσιακό 
πτερύγιο στην πλάτη. Είχε δόντια μεγάλα και δυνατά. Έζησε 50 εκατομμύρια 

χρόνια πριν από την εμφάνιση των πρώτων δεινοσαύρων.


