
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1
ου

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ 

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκδρομής που διοργάνωσε το 1
ο
 

Γυμνάσιο Εύοσμου «Αρχέλαος», επισκεφθήκαμε το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παρανεστίου, στη Δράμα. Η 

εκδρομή έγινε στις  9-10 Φεβρουαρίου και φιλοξενηθήκαμε στους 

ξενώνες του Κ.Π.Ε.  

 

1
η
 μέρα: Με την άφιξη μας στο Κ.Π.Ε οι υπεύθυνοι μας καλωσόρισαν 

και μας ξενάγησαν στους ξενώνες ,όπου θα διαμέναμε. Στη συνέχεια 

ακολουθώντας τις οδηγίες τους μάθαμε πώς να στήνουμε μια «σκηνή».  

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας  παίξαμε ένα πρωτότυπο παιχνίδι το 

«Orienteering» για να γνωρίσουμε το φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μαζέψαμε και  πεσμένα 

κλαδιά για να ανάψουμε φωτιά. Με τη βοήθεια των υπευθύνων του 

Κ.Π.Ε. και των συνοδών καθηγητών μας ανάψαμε με ασφάλεια φωτιά. 

Το ίδιο βράδυ στην κεντρική τραπεζαρία του Κ.Π.Ε χωριστήκαμε σε 

ομάδες και προετοιμάσαμε το βραδινό γεύμα μας. 

 Μετά το φαγητό διασκεδάσαμε στο Παρανέστι.  

 

2
η
 μέρα: Αφού πήραμε πρωινό ξεκινήσαμε την πεζοπορία για τον 

ποταμό Νέστο. Προχωρώντας κατά μήκος στον ποταμό Νέστο ήρθαμε 

σε επαφή με τη χλωρίδα της περιοχής και απολαύσαμε το μοναδικό 

τοπίο. Μετά την 2 ωρών πεζοπορία, επιστρέψαμε στο Κ.Π.Ε. και 

παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση αφιερωμένη στη χλωρίδα και την 

πανίδα της περιοχής. Αναχωρήσαμε από το Κ.Π.Ε  κατά τις 

μεσημεριανές ώρες.Επισκεφθήκαμε την πόλη της Δράμας και 

ξεναγηθήκαμε στο πάρκο της πόλης. 

Κατά τη διάρκεια της επιστροφής κάναμε στάση και στην πόλη της 

Καβάλας. Στη Θεσσαλονίκη φτάσαμε στις 9:00 μ.μ 

 

Αποκομίσαμε μοναδικές εμπειρίες από την εκδρομή, ήταν μια υπέροχη 

απόδραση στη φύση που μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε εικόνες 

μοναδικής ομορφιάς. 

Με αφορμή αυτή  την εκδρομή θα θέλαμε να παροτρύνουμε τους 

υπευθύνους να διοργανώνουν εκπαιδευτικές εκδρομές που θα μας 

χαρίζουν ξεχωριστές αναμνήσεις. 

Ευχαριστούμε θερμά τους καθηγητές που μας συνόδευσαν στην 

εκδρομή και φρόντισαν να περάσουμε τόσο υπέροχα, ήταν όλοι τους 

υπέροχοι: Σ. ΤΣΑΜΠΟΥΡΑ, Λ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Σ.ΤΟΥΛΗΣ. 

 

 Θεοδωρή Αναστασία 

                                                                               Μαθήτρια Γ2                                           
 



 

 



 


