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Τεκ Ηονηαθή 1ε Απνηιίμο 2012, ε Α’ θαη Β’ Γομκαζίμο 

επηζθέθζεθακ ημ «Αηηηθό Δςμιμγηθό Πάνθμ».  ‘Εηακ έκα 

ακμηληάηηθμ, ειηόιμοζημ πνςηκό.  Οη απηίδεξ ημο ήιημο πενκμύζακ 

παηπκηδηάνηθα μέζα από ημ πανάζονμ ημο πμύιμακ.  Γμείξ, γεμάηεξ 

πανά θη εκζμοζηαζμό ακοπμμμκμύζαμε κα γκςνίζμομε από θμκηά 

ημοξ μηθνμύξ μαξ θίιμοξ, ηα δώα θαη κα πενάζμομε μαδί ημοξ 

μενηθέξ ώνεξ λεγκμηαζηάξ θη ακεμειηάξ.  Ε δηαδνμμή δεκ ήηακ 

μεγάιε θη έηζη θηάζαμε ζύκημμα ζημκ πνμμνηζμό μαξ.   

Σημ πάνθμ ζήμενα θηιμλεκμύκηαη πενηζζόηενα από 300 είδε ημο 

δςηθμύ βαζηιείμο. Ιπαίκμκηαξ ζημ πάνθμ πήναμε θοιιάδημ με ημκ 

πάνηε ημο πάνθμο πμο μαξ βμήζεζε ζηεκ πενηπιάκεζή μαξ.   

Γθηόξ από ημοξ μεγάιμοξ πνςμαηηζημύξ παπαγάιμοξ πμο είδαμε 

μόιηξ μπήθαμε ζε έκα μεγάιμ θιμοβί, παναηενήζαμε όηη ζημ πάνθμ 

θηιμλεκμύκηαη θαη πάνα πμιιά είδε πμοιηώκ. 

 



Ε «Αθνηθακηθή Σαβάκα» απμηειεί ημ μεγαιύηενμ ημήμα ημο 

πάνθμο, με θαμειμπανδάιεηξ, δέβνεξ θαη ακηηιόπεξ. Υπάνπεη 

επίζεξ μεγάιε πμηθηιία αηιμονμεηδώκ με ηίγνεηξ, πμύμα, θαη ημ 

ζπάκημ Θεοθό Θημκηάνη. Έκα ημήμα είκαη αθηενςμέκμ ζηεκ 

ειιεκηθή πακίδα, όπμο μεγάιμ εκδηαθένμκ έπεη ε Ηαθέ Ανθμύδα.  

Γίδαμε επίζεξ νμδ θιαμίκγθμ, πηγθμοίκμοξ, ηππμπόηαμμοξ, 

νηκόθενμοξ, μασμμύδεξ, παηπκηδηάνηθμοξ πηζήθμοξ θαη θαμήιεξ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Έκα ηδηαίηενμ ημήμα είκαη αθηενςμέκμ ζηα δώα ηεξ θάνμαξ, όπμο 

μη επηζθέπηεξ από ηεκ πόιε μπμνμύκ κα γκςνίζμοκ από θμκηά ηα 

γκςζηά δςάθηα ηεξ θάνμαξ, όπςξ θόηεξ, πήκεξ, θμοκειάθηα, 

θαηζηθάθηα θαη αγειάδεξ.  

 

 

 

 



 

 

Σημ Αηηηθό Δςμιμγηθό Πάνθμ οπάνπεη θαη ημ Δειθηκάνημ.  Γίκαη 

έκαξ πώνμξ πμο θηιμλεκεί μενηθά οπένμπα θαη παηπκηδηάνηθα 

δειθίκηα, ηε Φιόε, ημκ Ζάζμκα, ημκ Γνμή, ηεκ Ηάιιηα θ.ά. 

Απμιαύζαμε ηα πενίηεπκα θόιπα ημοξ θαη ηα αθνμβαηηθά ημοξ.  

Σημκ ίδημ πώνμ θηιμλεκμύκηαη επίζεξ θαη ζαιάζζηα ιημκηάνηα. 

 

 



 

 

 

 



 

 

Ανγά ημ μεζεμένη, θμοναζμέκεξ αιιά εκζμοζηαζμέκεξ πμο 

γκςνίζαμε από θμκηά ηόζα πμιιά δώα, θαηεοζοκζήθαμε ζε μηα 

μεγάιε έθηαζε με γθαδόκ.  Γθεί οπήνπακ ηναπεδάθηα γηα πηθ-κηθ, 

όπμο θαζίζαμε θαη θάγαμε, ζοδεηώκηαξ ηηξ εκηοπώζεηξ μαξ. 

 

Ε ώνα ηεξ επηζηνμθήξ δεκ άνγεζε κα θηάζεη.  ΄Γηζη 

επηβηβαζηήθαμε ζημ πμύιμακ θαη πήναμε ημ δνόμμ ημο γονηζμμύ, 

πιεμμονηζμέκεξ από πανά θαη θαηκμύνηεξ γκώζεηξ. 

 

Τμ πάνθμ εθηόξ από ημκ ροπαγςγηθό ημο νόιμ έπεη θαη 

εθπαηδεοηηθό, γηαηί εκεμενώκεη ηα παηδηά θαη όπη μόκμ, γύνς από 

ημ δςïθό θαη θοζηθό βαζίιεημ θαη ηεκ πνμζηαζία ηεξ πακίδαξ θαη 

ημο πενηβάιιμκημξ γεκηθά. 

 

Σ’ αοηό ημ ζεμείμ ζα ήζεια κα εοπανηζηήζς, εθ μένμοξ όιςκ ηςκ 

ζομμαζεηνηώκ μμο, ημοξ θαζεγεηέξ μαξ, πμο μαξ ζοκόδεοζακ θαη 

δηέζεζακ ημκ πμιύηημμ πνόκμ ημοξ γηα ηεκ ροπαγςγία μαξ αιιά θαη 

ηεκ πεναηηένς απόθηεζε γκώζεξ μαξ.   


