
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 

Εμείς, οι 23 μαθητές της Γ’  τάξης του 4ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής, που συμμετέχουμε στο 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Του Γιοφυριού της Άρτας, μια γέφυρα του χτες με το σήμερα και το αύριο», 

επισκεφθήκαμε στις 13 και 14 Μαρτίου 2014 την Μακρινίτσα Πηλίου για να συμμετάσχουμε στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μακρινίτσας, στο πλαίσιο του 

Εθνικού Θεματικούς Δικτύου «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας». Μας συνόδευσαν οι (ηρωικοί) καθηγητές 

μας κα Λεονάρδου, κα Τσαχουρίδου και κος Κυρίμης.  

Η πρώτη μέρα της εκδρομής πέρασε ανώδυνα»: βόλτες στην Πορταριά, αποτυχημένη έρευνα για 

σουβλάκια, περπάτημα στα πέτρινα σοκάκια και φωτογραφίσεις παραδοσιακών σπιτιών… και το βράδυ 

φαγητό, μουσική και χορός (παραδοσιακός, υπό τα αυστηρά βλέμματα της κας Τσαχουρίδου)! 

Η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη στο αντικείμενο του προγράμματός μας. Μετά από το πρωινό, 

περπατήσαμε μέχρι το πηλιορείτικο αρχοντικό όπου στεγάζεται το ΚΠΕ Μακρινίτσας και θαυμάσαμε τα 

πετρόχτιστα σπίτια και το πανέμορφο φυσικό τοπίο. Όταν φτάσαμε, δεχτήκαμε ένα ζεστό καλωσόρισμα 

από την κα Μαρία Γκουντούμα, η οποία μας ενημέρωσε για τις δράσεις του ΚΠΕ και για τις ιδιαιτερότητες 

του χωριού και μας έκανε ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα για τα πέτρινα γεφύρια και τις διαδικασίες 

χτισίματός τους. 

Στη συνέχεια, χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και κάναμε δράση στο πεδίο: επισκεφτήκαμε δύο πέτρινα 

γεφύρια, μάθαμε την ιστορία τους, κάναμε μετρήσεις, είδαμε φυτά της περιοχής, παίξαμε παιγνίδια 

γνώσης και ετοιμότητας και επιστρέψαμε στο ΚΠΕ όπου οι δύο ομάδες αλληλοενημερώθηκαν και 

ανακεφαλαίωσαν τα γεγονότα της ημέρας. 

Φύγαμε από το Πήλιο με γεμάτες μπαταρίες και μεγάλη όρεξη για τις επόμενες εκδρομές σε περιοχές της 

πατρίδας μας με πετρογέφυρα και όμορφα φυσικά τοπία!  

 

Ξεκινώντας… 



 

Το πρώτο μεσημέρι πήραμε δυνάμεις! 

 

 

…και το βράδυ ετοιμαστήκαμε για δυναμική έξοδο… 



 

… αλλά σαν να κουνηθήκαμε για τα καλά! 

 

Την άλλη μέρα το πρωί περπατήσαμε μέχρι το ΚΠΕ Μακρινίτσας… 

 



 

Άρχισε το μάθημα στην εξοχή: μαθαίνουμε για τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης… 

 

 

… και, πιο συγκεκριμένα, για το έργο του ΚΠΕ Μακρινίτσας… 



 

Το μάθημα συνεχίστηκε στο εσωτερικό του ΚΠΕ: αναλυτική παρουσίαση των φάσεων χτισίματος ενός 

πέτρινου γεφυριού. 

 

Πήραμε τα απαραίτητα «καύσιμα» στον ήλιο… 



 

… κάτω από τα άγρυπνα βλέμματα της κας Λεονάρδου και της κας Τσαχουρίδου! 

 

 

Και, στη συνέχεια, χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και περπατήσαμε προς τα πέτρινα γεφύρια του χωριού. 



 

Στο δρόμο μας παρατηρούσαμε κι άλλες πέτρινες κατασκευές… 

 

             

              Τραβούσαμε φωτογραφίες στα κτήρια…                               και στους εαυτούς μας!           

 



 

Η εκδρομή είχε και …θύματα! 

 

 

Αλλά η ομάδα γενικώς τα κατάφερε! 



 

Αναμνηστική φωτογραφία στην όμορφη Μακρινίτσα! Περιμένουμε την επόμενη εκδρομή! 

 


