
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος «Ποτάμια  - υδάτινοι δρόμοι», που υλοποιείται φέτος στο 

σχολείο μας, πραγματοποιήθηκε τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στους νομούς Πιερίας,  Πέλλας και Ημαθίας από 

11/3/2017 έως 14/3/2017. Συμμετείχαν οι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας και συνόδευσαν η κ. Πενέση 

υπεύθυνη του προγράμματος, η κ. Μαρκεσίνη και η κ. Σκλαβενίτη.  

Οι μαθητές μέσω του προγράμματος που παρακολουθούν, συνειδητοποιούν την σημασία του ανεκτίμητου 

στοιχείου της φύσης – του νερού – γιατί αποτελεί ένα σημαντικό περιβάλλον που διατηρεί έναν πολύπλοκο κόσμο 

πάνω και κάτω από την επιφάνειά του. 

Η εκδρομή περιελάμβανε ξενάγηση: 

Α)  Βεργίνα :  

Περιήγηση στο Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών. 

Η σκαπάνη του Μανόλη Ανδρόνικου συναντά την ιστορία στην μεγάλη Τούμπα των Αιγών. Ο τάφος του Φιλίππου Β΄ 

και οι θησαυροί του έρχονται στο φως.  

       

   

  Β) Φράγμα Αλιάκμονα: 

 Ο ποταµός Αλιάκµονας είναι ένας από τους κυριότερους υδατικούς πόρους της ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η 

∆ΕΗ, αξιοποιώντας τις κατάλληλες θέσεις προς εκµετάλλευση του υδατικού δυναµικού του ποταµού, κατασκεύασε µια 

σειρά φραγµάτων και υδροηλεκτρικών σταθµών.         

               

        



Γ) Έδεσσα: 

α)Παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι: 

Περιήγηση στην Χριστιανική συνοικία στην τότε τουρκοκρατούμενη Έδεσσα αποτελεί το μοναδικό πυρήνα που έχει 

διασωθεί από το ιστορικό κέντρο της πόλης μεταφέροντας μνήμες της πόλης και διατηρεί το χαρακτήρα της και τη 

μακεδονική αρχιτεκτονική της. 

 

 
 

β)Ξενάγηση στο Υπαίθριο Μουσείο του Νερού.  

Αναστηλωμένα βιομηχανικά κτίρια, κανάλια με νερό, νερόμυλοι και μηχανές  μαρτυρούν την υδροκίνητη ιστορία της 

πόλης.  

            

  



 

γ) Κέντρο περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης Έδεσσας: 

Παρακολούθηση  προγράμματος  για την  μεσογειακή διατροφή και την επεξεργασία του σουσαμιού στο χώρο του 

παλιού σησαμοτριβείου.  

 

 

 δ) Πάρκο των καταρρακτών: 

 Ο μεγαλύτερος και ομορφότερος Καταρράκτης ο Κάρανος στέκεται ως υδάτινη κολόνα με ύψος πάνω από 70μ και με 

την συνεχή ροή του θυμίζει σε όλους ότι το νερό είναι πηγή ζωής δύναμης & καταστροφής.  

     

 

ε) Ερπετάριο:   

Ξενάγηση στο χώρο του ερπετάριου όπου υπάρχει αξιόλογη συλλογή με τροπικά είδη ζωντανών  ερπετών  και  

βαλσαμωμένων πουλιών. 

  

 



Δ) Λουτρά ΠΟΖΑΡ: 

Ένα θαύμα της φύσης , μια εξαιρετική πηγή φυσικών μεταλλικών θερμών νερών με ευεργετικές ιδιότητες  

 

     

 

Ε) Νάουσα: 

α) Οινοποιείο ¨ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ¨:  
Η περιήγηση  στους αμπελώνες και στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου  αποτέλεσε την καλύτερη εισαγωγή στην 

ιστορία της εταιρείας και του κόσμου του κρασιού.  

   

        

 



β) Πάρκο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

Εξήντα στρέμματα γης παίρνουν ζωή από το πολύτιμο ποτάμι την Αράπιτσα. Η ορθολογικά οικολογική διαχείριση του 

πάρκου με τις ποικίλες χρήσεις και δραστηριότητες επιτρέπουν την αειφορία.                

 

 

γ) Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της  Νάουσας. 

Παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα «Αράπιτσα – το ποτάμι μας».  

          

Στο πάρκο του Αγ. Νικολάου παρατηρήσαμε την παρόχθια βλάστηση, ακούσαμε τους ήχους της φύσης περπατώντας 

πλάι στο ποτάμι, κάναμε μετρήσεις στο νερό (θερμοκρασία, καθαρότητα με όργανα και βιοδείκτες) , νιώσαμε τις 

μυρωδιές της φύσης με όλες τις αισθήσεις μας.     

 



ΣΤ) Βέροια 

α) Εβραϊκή Συνοικία: 

Ξενάγηση στην Εβραϊκή Συνοικία που διατηρεί στο σύνολό της τον παραδοσιακό οικισμό της προπολεμικής 

ακμάζουσας ισραηλίτικης κοινότητας.  

                               

   β) Επίσκεψη στο ΒΗΜΑ του ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ όπου κήρυξε δημόσια τον Λόγο του Θεού. 

              

Ζ) Βόλος: 

Τελευταίος σταθμός της εκδρομής μας η εκπληκτική παραλία του Βόλου.   

 
Συγχαρητήρια στα παιδιά που συμμετείχαν στην εκδρομή για το ενδιαφέρον που έδειξαν 

και για την άψογη συμπεριφορά τους. 

Η υπεύθυνη του περιβαλλοντικού προγράμματος  

 Ν. Πενέση 


