
Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΙΑ!!!! 

Στα πλαίσια του προγραμμάτων μας   :   Λίμνες και ποτάμια: Λαϊκές 

δοξασίες ,μύθοι και παραδόσεις και  Γεφύρια:   Λαϊκές δοξασίες 

,μύθοι και παραδόσεις   οργανώσαμε μία τριήμερη εκδρομή  ,όπου 

προσπαθήσαμε να  συνδυάσουμε λίμνες και γεφύρια.  Φροντίσαμε 

λοιπόν να επικοινωνήσουμε με φορείς που θα αναλάμβαναν να μας 

ενημερώσουν  , πράγμα που έγινε με μεγάλο ενδιαφέρον από όλες τις 

πλευρές.Η έδρα μας λοιπόν  ήταν η Καστοριά.Λίγο πριν φτάσουμε εκεί  

επισκεφτήκαμε τον προϊστορικό   λιμναίο οικισμό του Δισπηλιού και 

ξεναγηθήκαμε στον χώρο. 

 



 

Πριν το μεσημέρι φτάσαμε στον Άγιο Γερμανό των Πρεσπών όπου μας 

περίμενε η οικοξεναγός της  Εταιρίας Προστασίας των Πρεσπών και μας 

ξενάγησε στην περιοχή των λιμνών. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 Κατά την άφιξη στην  Καστοριά το τοπίο μας εντυπωσίασε.Η ομορφιά 

της λίμνης  αλλά και  η γραφικότητα της πόλης μας  καθήλωσε!Το 

σπήλαιο του δράκου μας …μάγεψε! 

 



 

 

Την επόμενη μέρα σειρά είχαν τα Γρεβενά με τα ξακουστά πέτρινα 

γεφύρια τους.Εκεί μας περίμεναν και μας υποδέχτηκαν με ζεστασιά οι 

υπεύθυνες του    Φορέα   Διαχείρησης Εθνικών Δρυμών Βίκου- Αώου & 

Πίνδου  ,με έδρα τους Μαυραναίους Γρεβενών.      Μετά από μια 

ενδιαφέρουσα ενημέρωση  από τις υπεύθυνες  του φορέα κ.Μωυσίδη 

Χρύσα και Ζέρβα Στέλλα  και υπό την καθοδήγηση τους,  

επισκεφτήκαμε πετρογέφυρα της περιοχής. Το γεφύρι του Ζιάκα και 

του Αζίζ Αγά .Και πειδή τα λόγια είναι ……περιττά (κατά τη λαϊκή ρήση ) 

η εικόνα μιλάει μόνη της.Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν!!! 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

Αλλά και η τρίτη μέρα  έκρυβε μια διαφορετική εμπειρία που 

ολοκλήρωνε την εκδρομή  μας και μεγάλωνε την περιβαλλοντική μας 

ευαισθησία!Η επίσκεψή μας στον Αρκτούρο. 

Πρώτα στο καταφύγιο του λύκου και μετά της αρκούδας.Εξαιρετική 

ενημέρωση από τους υπευθύνους που απαντούσαν με προθυμία στις  

συνεχείς απορίες των μαθητών μας.(Η τύχη ήταν με το μέρος μας αφού 

οι αρκούδες είχαν ξυπνήσει και τα παιδιά μπορούσαν να τις δουν από 

κοντά ,διακριτικά, και να τις φωτογραφήσουν ). 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Μια στάση στο  πανέμορφο ,παραδοσιακό χωριό του Νυμφαίου πρίν 

την αναχώρηρη. 

 

 

 

 



Η φύση είχε ακόμα  ομορφιές να μας παρουσιάσει και στον δρόμο της 

επιστροφής.Έτσι κατεβαίνοντας από το βουνό θαυμάζαμε στα δεξιά μας 

τις λίμνες Ζάζαρη  και Χειμαδίτιδα 

 

 

 αλλά και στο βάθος την λίμνη των Πετρών . 

 

Ήταν μια εκδρομή γεμάτη παραστάσεις ,που  ενημέρωσε τους μαθητές 

μας ,κινητοποίησε τις οικολογικές ανησυχίες τους ,ενέτεινε το 

ενδιαφέρον για την περιβαλλοντική εκπαίδευση.Ο στόχος 

επιτεύχθηκε!!! 

Υπεύθυνες καθηγήτριες:  Λιόρα Θεολογία , Παρασκευαϊδου Ελένη, 

Ταουκτσή Διαλεχτή. 


