
Κατηγορίεσ υγροτόπων 

…γράφει η Λίνα Ζιώγα 

 

1. Δέιηα πμηαμώκ 

2. Γθβμιέξ πμηαμώκ 

3. Έιε 

4. Θίμκεξ 

5. Θημκμζάιαζζεξ 

6. Πεγέξ  

7. Αιοθέξ 

8. Πανόπζηεξ πενημπέξ 

9. Πμηαμμί 

10. Σεπκεηέξ ιίμκεξ θαη ηαμηεοηήνεξ κενμύ 

ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΣΗ ΣΑΞΗ μας 

Και πάλι μαηί ςασ για μια ακόμθ 

φορά, για μια καινοφρια χρονιά. 

Σασ περιμζνουμε να μασ 

ςυνοδζψετε και φζτοσ ςτο ταξίδι 

μασ με πολλά θζματα που μπορεί 

και  να ςασ ενδιαφζρουν!!!! 
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Η  ΖΩΗ  ΣΟΤ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ 

  

ΑΙΒΡΑΗΖΗΟ ΗΟΘΠΟ 
…γνάθεη ε Σάκηα Γθνόηκηα 

Ο Αμβρακικός κόλπος είκαη έκαξ από ημοξ μεγαιύηενμοξ θιεηζημύξ θόιπμοξ ηεξ Γιιάδαξ. 

Ε είζμδμξ ημο θόιπμο είκαη ζημ ζηεκό πέναζμα μεηαλύ ημο Αθηίμο (από ηεκ πιεονά 

ηεξ Αηηςιμαθανκακίαξ) θαη ηεξ Πνέβεδαξ. Ο θόιπμξ πήνε ημ όκμμά ημο από ηεκ ανπαία 

Αμβναθία, πόιε θηηζμέκε ζημκ πμηαμό Άναπζμ, ζηε ζέζε ηεξ ζεμενηκήξ Άνηαξ. 

ημκ θόιπμ πύκμοκ ηα κενά ημοξ μη πμηαμμί Θμύνμξ θαη Άναπζμξ. 

Γπίζεξ, μ Αμβναθηθόξ θόιπμξ είκαη έκαξ από ημοξ 11 θόιπμοξ ηεξ Γιιάδαξ πμο 

πνμζηαηεύμκηαη Από ηε ζοκζήθε «’ΡΑΙΑΡ». Φηιμλεκεί 270 είδε πμοιηώκ, ζηα μπμία 

ζομπενηιαμβάκμκηαη: ανγονμπειεθάκμξ, ήηαονμξ, θναογαεηόξ, βαιημπάπηα,θ.ά. Όπςξ 

θαίκεηαη (κμμίδς πςξ θαη εζείξ ημ θαηαιάβαηε), μ Αμβναθηθόξ, είκαη θαη αοηόξ έκα 

ζεμακηηθό μένμξ ηεξ Γιιάδαξ. 

 

ΤΓΡΟΣΟΠΟΖ 

Ο ογνόημπμξ είκαη έκαξ ηόπμξ πμο θαιύπηεηαη 

μόκημα ή επμπηαθό από νεπά κενά ή πμο δεκ 

θαιύπηεηαη πμηέ από κενά, αιιά έπεη οπόζηνςμα 

(έδαθμξ, άμμμξ, παιίθηα θ.ά.) ογνό γηα μεγάιμ 

δηάζηεμα ημο έημοξ. ηεκ Γιιάδα 11 ογνόημπμη 

πνμζηαηεύμκηαη με ηε δηεζκή ύμβαζε Ραμζάν. 

Ιεηαλύ ημοξ είκαη θαη μ δηθόξ μαξ ογνόημπμξ, μ 

Αμβναθηθόξ Ηόιπμξ. 

Τγνόημπμη Ραμζάν 

1. Θημκμζάιαζα Ημηύπη θαη δάζμξ ηνμθοιηάξ 

2. Θημκμζάιαζζα Ιεζμιμγγίμο 

3. Αμβναθηθόξ Ηόιπμξ 

4. Θίμκε Ιηθνή Πνέζπα 

5. Δέιηα Αλημύ, Θμοδί, Αιηάθμμκα θαη Αιοθή 

Ηίηναξ 

6. Θίμκεξ Ημνώκεηα θαη Βόιβε 

7. Θίμκε Ηενθίκε 

8. Δέιηα Κέζημο 

9. Θίμκε Βηζημκίδα- ιημκμζάιαζζα Πόνημ 

Θάγμξ 

10. Θίμκε Ζζμανίδα θαη ζύμπιεγμα 

ιημκμζαιαζζώκ Θνάθεξ 

11. Δέιηα Έβνμο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%B8%CE%BF%CF%82
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Ε ΔΩΕ ΣΟΤ   ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ                                                    
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ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ 
Αφιέρωμα ςτην Άλκη Ζέη 

 
          

 

  

 

Βιογραυικά 

 
Ε Άιθε Δέε γεκκήζεθε ζηεκ Αζήκα. 

Ο παηέναξ ηεξ θαηαγόηακ από ηεκ 

Ηνήηε θαη ε μεηένα ηεξ από ηε άμμ, 

όπμο πέναζε ηα πνώηα παηδηθά ηεξ 

πνόκηα. Πακηνεύηεθε ημκ ζεαηνηθό 

ζογγναθέα θαη ζθεκμζέηε Γηώνγμ 

εβαζηίθμγιμο, πμο πέζακε ημ 1991. 

Απέθηεζακ δύμ παηδηά. πμύδαζε ζηε 

Φηιμζμθηθή πμιή ημο 

Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ, ζηε 

Δναμαηηθή πμιή ημο Ωδείμο 

Αζεκώκ θαη ζημ Ηηκεμαημγναθηθό 

Ζκζηηημύημ ηεξ Ιόζπαξ, ζημ ημήμα 

ζεκανημγναθίαξ. Από ημ 1954 έςξ ημ 

1964 έδεζε ζακ πμιηηηθή πνόζθογαξ 

ζηε μβηεηηθή Έκςζε. Σμ 1964 

επηζηνέθεη μηθμγεκεηαθώξ ζηεκ 

Γιιάδα, γηα κα λακαθύγμοκ πάιη όιμη 

μαδί με ημκ ενπμμό ηεξ Υμύκηαξ ημ 

1967. Αοηήκ ηε θμνά μ ηόπμξ 

δηαμμκήξ ημοξ είκαη ε Γαιιία, θαη 

ζογθεθνημέκα ημ Πανίζη, απ’ όπμο 

επηζηνέθμοκ μεηά ηε δηθηαημνία. Από 

πμιύ μηθνή αζπμιήζεθε με ημ 

γνάρημμ. ηηξ πνώηεξ αθόμε ηάλεηξ 

ημο Γομκαζίμο άνπηζε κα γνάθεη 

θείμεκα γηα ημ θμοθιμζέαηνμ. Έκαξ 

από ημοξ ήνςεξ πμο δεμημύνγεζε, μ 

Ηιμύβημξ, έγηκε θαημπηκά μ ήνςαξ 

ημο γκςζημύ θμοθιμζέαηνμο 

«Ιπανμπα-Ιοημύζεξ», εμπκεύζηνηα 

ημο μπμίμο ήηακ ε Γιέκε Θεμπάνε-

Πενάθε. Πνώημ ηεξ μοζηζηόνεμα 

είκαη Σμ θαπιάκη ηεξ βηηνίκαξ (1963), 

πμο ημ έπεη εμπκεοζηεί από ηα 

παηδηθά ηεξ πνόκηα ζηε άμμ θαη είκαη 

ζπεδόκ αοημβημγναθηθό. Αθμιμοζεί 

μηα ζεηνά μοζηζημνεμάηςκ γηα παηδηά, 

θαη ημ 1987 θοθιμθμνεί ημ πνώημ 

ηεξ βηβιίμ γηα μεγάιμοξ Ε 

ανναβςκηαζηηθηά ημο Απηιιέα. Σμ 

2010 ηημήζεθε με ημ Βναβείμ ηεξ 

Αθαδεμίαξ Αζεκώκ γηα ημ ζύκμιμ ημο 

ένγμο ηεξ. Σμ 2012 ακαγμνεύηεθε 

επίηημε δηδάθηςν ημο Πακεπηζηεμίμο 

ηεξ Ηύπνμο.  

 

ΒΖΒΘΖΟΠΡΟΣΑΓΖ 

Ο μεγάλος περίπατος τοσ 

Πέτροσ 

Ε ηζημνία λεθηκά ζηηξ 27 

Οθηςβνίμο ημο 1940. Ο 

εκκηάπνμκμξ Πέηνμξ 

ακαγθάδεηαη από ηηξ πενηζηάζεηξ 

κα εγθαηαιείρεη ηεκ ακεμειηά 

ηεξ παηδηθήξ ημο ειηθίαξ θαη κα 

εκηαπζεί ζηεκ ακηίζηαζε γηα κα 

βμεζήζεη θαη αοηόξ ζημκ αγώκα 

εκακηίμκ ηςκ θαηαθηεηώκ. 

Σα παπούτσια τοσ Αμμίβα 

Ο Ιάκμξ πμο ηνειαίκεηαη γηα 

μπάια μκεηνεύεηαη κα ημκ 

πάνμοκ ζηε δοκαηή μμάδα, μα 

πνεηάδεηαη παπμύηζηα Adidas 

θαη δεκ έπεη. Θα ημο 

αγμνάζμοκ μη γμκείξ ημο; Ο 

μπαμπάξ θαη μ παππμύξ ημο 

ακαιαμβάκμοκ κα ημκ θάκμοκ 

λεθηένη πςνίξ ηα παπμύηζηα 

ημο Ακκίβα, όπςξ ηα ιέεη μ 

παππμύξ θαη γειάκε όιμη. 

 

Σο καπλάμι της βιτρίμας  

ΓΤ-ΠΟ; ΘΤ-ΠΟ; είκαη ε ζοκζεμαηηθή ενώηεζε πμο ακηαιιάζζμοκ μεηαλύ 

ημοξ ε Ιέιηα θαη ε Ιονηώ ιίγμ πνηκ θμημεζμύκ. Δομ μηθνέξ αδενθέξ πμο δμοκ 

ζ' έκα κεζί ημο Αηγαίμο ημ 1936 αθμύκε ημκ παππμύ ημοξ κα ημοξ μηιάεη ώνεξ 

αηέιεηςηεξ γηα ημοξ "ανπαίμοξ" ημο, ακοπμμμκμύκ κα ακηαμώζμοκ με ημοξ 

θίιμοξ θαη ηηξ θίιεξ ημοξ από ηα ηζανδάθηα ζακ ένπεηαη ημ θαιμθαίνη, μα 

πάκς απ' όια ηνειαίκμκηαη με ηηξ μαγηθέξ ηζημνίεξ ημο θαπιακημύ πμο ημοξ 

δηεγείηαη μ λάδενθόξ ημοξ μ Κίθμξ, θμηηεηήξ από ηεκ Αζήκα. Σμ θαπιάκη -

όπςξ ημ ιέκε ζημ κεζί-, έκαξ βαιζαμςμέκμξ ηίγνεξ, πμο βνίζθεηαη 

θιεηδςμέκμ μέζα ζηε βηηνίκα ηεξ μεγάιεξ ζάιαξ ημο ζπηηημύ, πόηε θμηηάεη με 

ημ γαιάδημ θαη πόηε με ημ μαύνμ ημο μάηη, ακάιμγα με ηε δηάζεζή ημο. Ση 

ζομβαίκεη μηα δεζηή μένα ημο Αογμύζημο πμο ακαζηαηώκεη ηε δςή ηςκ 

θμνηηζηώκ θαη ηςκ δηθώκ ημοξ; Πμημξ ζέιεη κα βιάρεη ημ θαπιάκη; 
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Ε ΑΗΡΟΣΖΥΖΔΑ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΖΡΟΤ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Έπεη γηα ζήμα ημο ημ πνάζηκμ ηνηθύιιη 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __            Αηώκημξ ακηίπαιμξ ηεξ πνμεγμύμεκεξ μμάδαξ 

__ __ __ __ __                                       Γονςπασθή πώνα με πανάδμζε ζημ πμδόζθαηνμ 

__ __ __ __ __ __                                  Φακαηηθμί αθόιμοζμη μηαξ μμάδαξ 

__ __ __ __                                             Σμ μηθνό ημο όκμμα είκαη Σδημπνίι 

__ __ __ __ __ __                                   Σε θμνάκε μη παίθηεξ ζε θάζε μμάδα 

__ __ __ __ __                                         οκήζςξ αοηό ημ πνώμα έπεη ε μπάια  πμδμζθαίνμο 

__ __ __ __ __ __ __                              ’ αοηήκ ηε πώνα παίδεη ε Ιπανηζειόκα 

__ __ __ __                                             Πμδμζθαηνηθή μμάδα ηεξ Ιαδνίηεξ 

__ __ __ __ __ __                                    Γθεί γίκμκηαη αγώκεξ πμδόζθαηνμο (ακηίζηνμθα) 

……θαη ιίγε λεθμύναζε 

ΑΚΓΗΔΟΣΑ 

…..γνάθεη ε Σάκηα Γθνόηκηα 

ημ Δηθαζηήνημ: 

-Πόζςκ πνμκώκ είζηε θονία μμο; 

-ανάκηα εθηά θαη... 

-Ηαη; 

-Ηαη μενηθώκ μεκώκ. 

-Πόζςκ μεκώκ; 

-Γ... θαμηά μγδμκηανηά! 

////////////////////////// 

Άιια "ηνειά"... 

-Ιε ζθύβεηε έλς απ' ημ πανάζονμ, ιέεη μ 

ειεγθηήξ ημο ζηδενόδνμμμο ζ’  έκακ επηβάηε. 

-Θα ζθύβς όζμ μμο ανέζεη. 

-Όπςξ ζέιεηε θύνηε.. Αιιά, ακ με ημ θεθάιη 

ζαξ ζπάζεηε θακέκα δέκηνμ, εζείξ ζα 

πιενώζεηε ηε δεμηά.  

                                                       

Δάζθαιμξ: Πμηα είκαη παηδηά ε μεγαιύηενε ανεηή; 

Ιαζεηήξ: Ε γηαγηά μμο θύνηε! 

Δάζθαιμξ: Ση είκαη αοηά πμο ιεξ; 

Ιαζεηήξ: Ιάιηζηα θύνηε έηζη ηε ιέκε θαη είκαη 82 πνμκώκ! 

//////////////////////////////// 

 

….ημ ζπμιείμ μαξ ζημ Comenius 


