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Η φετινή εξόρμηση είχε ως προορισμό τη Δυτική
Μακεδονία και συγκεκριμένα το νομό της Καστοριάς.
Εβδομήντα επτά μαθητές και μαθήτριες μαζί με τους
καθηγητές τους, την Κα Δ. Γεωργίου, την Κα Σ. Δεληδάκη,
τον Κο Λ. Καίσαρη, την Κα Μ. Κατσαούνη, την Κα Β.
Παπαδημάτου, τον Κο Α. Παπαλέξη, τον Κο Ι. Σιδερή και
την Κα Ε. Σκαβέντζου εργάστηκαν με ιδιαίτερο ζήλο και
ενδιαφέρον πάνω σε ποικίλα και ενδιαφέροντα θέματα σε
ομίλους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αρχηγός της
εξόρμησης ήταν ο κ. Α. Παπαλέξης. Ήμασταν, λοιπόν,
έτοιμοι να απολαύσουμε το ταξίδι που όλοι περιμέναμε με
ανυπομονησία.

Όμιλος Φωτογραφίας& Περιοδικού Εξόρμησης

Α. Γιαννακοπούλου (γ1), Α. Ζαγοριανάκου (γ3),Μ. ‐
Ε. Ζερβού (γ5), Π. Καλογερόπουλος (γ2), Ν.
Καραβοκύρη (γ3), Χρ. Καραγιαννίδου (γ3), Ν. – Τζ.
Καρελιώτης (γ3), Γ. Κεκλίκογλου (γ3), Σπ. Κοντού
(γ3), Εμ. Κρεμμύδα (γ5), Α. Λιβανίου (γ4), Δ.
Ουραϊλίδου (γ5), Φ. Τζιμούρτας (γ7), Π. Τόγκας
(γ7), Η. Τόμπρου (γ7), Κ. Τριανταφύλλου (γ7), Γ.
Τσατόπουλος (γ7)

Ομάδα Σύνταξης: Α. Γιαννακοπούλου (γ1), Α.
Ζαγοριανάκου (γ3), Χρ. Καραγιαννίδου (γ3), Γ.
Κεκλίκογλου (γ3), Σπ. Κοντού (γ3), Εμ. Κρεμμύδα
(γ5), Α. Λιβανίου (γ4), Δ. Ουραϊλίδου (γ5), Φ.
Τζιμούρτας (γ7),Π. Τόγκας (γ7),Η. Τόμπρου (γ7)



Άρχαιολογικός Χώρος Βεργίνας  

Το ξημέρωμα της Παρασκευής, της πρώτης
ημέρας της εξόρμησης ταξιδέψαμε
αεροπορικώς για τη Θεσσαλονίκη και
αμέσως μετά επισκεφτήκαμε τον
αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας. Εκεί,
μαγευτήκαμε από τα αρχαιολογικά
ευρήματα που έφερε στο φως η
αρχαιολογική σκαπάνη του καθηγητή Μ.
Ανδρόνικου. Θαυμάσαμε τη μνημειακή
αρχιτεκτονική των ασύλητων βασιλικών
τάφων και το ζωγραφικό τους διάκοσμο. Με
συγκίνηση και δέος αντικρίσαμε τη μεγάλη
χρυσή λάρνακα με την τέφρα του νεκρού
βασιλιά του Φιλίππου Β’ που διακοσμείται
με το μεγάλο δεκαεξάκτινο αστέρι.
Οι ξεχωριστοί αυτοί Τάφοι και τα ποικίλα
κτερίσματά τους συνοδευόμενα με μύθους
και θρύλους μας βοήθησαν να
αφουγκραστούμε την ιερότητα του χώρου
αλλά και την ιδιαίτερη σημασία του για τη
γνώση του πολιτισμού των Μακεδόνων και
την κατανόηση της ιστορικής τους
φυσιογνωμίας.



Βέροια &  Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά 
Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε τη Βέροια, και το
Βήμα του Αποστόλου Παύλου. Εκεί,
περπατήσαμε, μιλήσαμε, γελάσαμε και
απολαύσαμε εκλεκτά εδέσματα της
παραδοσιακής βορειοελλαδίτικης κουζίνας.
Η επόμενη στάση μας ήταν η ιερά μονή της
Παναγίας Σουμελά. Χιλιάδες επισκέπτες από
όλη την Ελλάδα καταφτάνουν στην Καστανιά
της Βέροιας για να προσκυνήσουν τη
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, ξεχωριστό
σύμβολο του Ποντιακού ελληνισμού. Το
καθολικό της μονής είναι μεγαλοπρεπής ναός
βυζαντινού ρυθμού και στο εσωτερικό του
φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της
Παναγίας, που θεωρείται έργο του
Ευαγγελιστή Λουκά. Η μονή είναι αφιερωμένη
στην Κοίμηση της Θεοτόκου και πανηγυρίζει
στις 15 Αυγούστου. Η εκκλησία είναι μοναδική,
καθώς ξεπροβάλλει μέσα στην καταπράσινη
πλαγιά του όρους, ενώ ο χρυσός ψηφιδωτός της
διάκοσμος αποπνέει μεγαλείο και αίγλη από
μιαν άλλη εποχή...

.



Νυμφαίο 

Τη δεύτερη μέρα ξεκινήσαμε την περιήγησή
μας από το Νυμφαίο, το γνωστό «παραδοσιακό
διατηρητέο οικισμό» του νομού Φλώρινας. Η
αμφιθεατρική του θέση στο όρος Βίτσι και η
αρχιτεκτονική του διαμόρφωση το καθιστούν
ιδανικό για ξεκούραστες βόλτες στα
πεζοδρομημένα πλακόστρωτα και τα γραφικά
σοκάκια. Το τοξωτό ξύλινο γεφυράκι και η
μικρή κεντρική πέτρινη πλατεία κέρδισαν τις
εντυπώσεις μας.
Το Νυμφαίο ήταν στο παρελθόν διάσημο
κέντρο αργυροχρυσοχοΐας σε όλη την
Μακεδονία. Εκεί γεννήθηκαν και έζησαν
βαθύπλουτοι διεθνείς έμποροι καπνού και
βαμβακιού, ενώ ταυτόχρονα το χωριό υπήρξε
πάντα ορμητήριο όλων των εθνικών αγώνων,
αλλά και πατρίδα πολλών αγωνιστών,
ευεργετών και επιστημόνων. Ο επισκέπτης
μπορεί να γνωρίσει την ιστορία του τόπου μέσα
από το συγκλονιστικό αρχείο που διασώζεται
στη Νίκειο Σχολή, ένα επιβλητικό κτίριο με
εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία, δωρεά
του καπνέμπορου Ζαν Νίκου (1928).



Πάρκο άγριας φύσης & Αρκτούρος

Αφού θαυμάσαμε το επιβλητικό Πάρκο άγριας
φύσης, ο «Αρκτούρος» ήταν η επόμενη στάση
μας. Πρόκειται για μια φιλοζωική, μη
κερδοσκοπική οργάνωση που έχει ως σκοπό την
προστασία της καφέ αρκούδας. Οι εθελοντές της
οργάνωσης αυτής μας ενημέρωσαν στη Νίκειο
Σχολή για το καταφύγιο της αρκούδας, το οποίο
εκτείνεται σε εξήντα περίπου στρέμματα δάσους
και φιλοξενεί 14 αρκούδες που ζουν ελεύθερες
αλλά προστατευμένες.Οι περισσότερες από αυτές
περισώθηκαν από κατάσταση βάρβαρης
αιχμαλωσίας, η οποία τους άφησε συμπτώματα
«στερεοτυπικής συμπεριφοράς» (ένα είδος
αυτισμού για τα ζώα). Έτσι, αυτές δεν είναι σε
θέση να μεγαλώσουν τα μικρά τους. Η ‐έστω και
μακρινή‐ επαφή μας με τα άγρια αυτά ζώα ήταν
μια πρωτόγνωρη εμπειρία, την οποία συστήνουμε
σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Επιπλέον, αξίζει
να επαινεθεί η επίπονη εργασία και φιλότιμη
προσπάθεια που καταβάλλει το προσωπικό του
Περιβαλλοντικού Κέντρου, τόσο όσον αφορά στην
ενημέρωση του κοινού, όσο και την προστασία της
καφέ αρκούδας.



Το σπήλαιο του Δράκου
Η επόμενη στάση μας ήταν το σπήλαιο
του Δράκου. Στη δεκαετία του ’40,
καστοριανοί ερασιτέχνες εξερευνητές και
άνθρωποι με περιβαλλοντικές
ευαισθησίες ήταν οι πρώτοι που
ανακάλυψαν και περιέγραψαν το
απαράμιλλης ομορφιάς σπήλαιο. Υπάρχει
και ένας μύθος σχετικός με τον «δράκο»
της σπηλιάς, εξ ου και το όνομα αυτής.
Μεγάλα χερσαία και λιμναία τμήματα με
πολλούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες,
διαδρόμους και σήραγγες εντυπωσιάζουν
τον επισκέπτη. Κατά τη διάρκεια της
ξενάγησης των μαθητών στο σπήλαιο,
έγινε αντιληπτή η σημασία της
μακρόχρονης δράσης του νερού στα
ασβεστολιθικά πετρώματα με αποτέλεσμα
τη σπηλαιογένεση.



Ιερά Μονή Παναγίας Μαυριώτισσας

Αμέσως μετά το σπήλαιο, η ιερά μονή της
Παναγίας Μαυριώτισσας ήταν η επόμενη
στάση μας. Αφορμή για το χτίσιμο της
μονής, το 1083, από τον Αλέξιο Α΄ Κομνηνό
ήταν η εκδίωξη των Νορμανδών από τους
Βυζαντινούς. Πολλές καταστροφές
σημειώθηκαν στο πέρασμα των αιώνων.
Εντύπωση προκαλεί η αφαίρεση‐χάραξη
των ματιών στα εικονιζόμενα πρόσωπα,
αποτέλεσμα της κατάκτησης των τούρκων,
επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας.



Η πόλη της Καστοριάς &  το Ντολτσό

Έπειτα κατευθυνθήκαμε προς την πόλη της
Καστοριάς, όπου βρισκόταν και το ξενοδοχείο
μας. Η πανέμορφη αυτή πόλη είναι χτισμένη
σε χερσόνησο της λίμνης Ορεστιάδας δίνοντας
στον επισκέπτη την εντύπωση νησιού.
Περιηγηθήκαμε την πόλη, περπατήσαμε κατά
μήκος της λίμνης, θαυμάσαμε τα πουλιά που
κατοικούν στον υδροβιότοπο αυτό, δοκιμάσαμε
παραδοσιακά εδέσματα και απολαύσαμε τη
φιλοξενία των κατοίκων της.

Τα κομψά αρχοντικά στο Ντολτσό καθώς και
οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες
μας άφησαν έκπληκτους. Επίσης, τα
καταστήματα των γουναράδων έκαναν
αισθητή την παρουσία τους και θύμιζαν στον
επισκέπτη την οικονομική ανάπτυξη της
Καστοριάς στο παρελθόν. Ωστόσο, η λίμνη με
τα «καράβια» της δεσπόζει και αυτή είναι
πράγματι η αληθινή περιουσία των
Καστοριανών.



Ο λιμναίος οικισμός του Δισπηλιού
Την επόμενη μέρα επισκεφθήκαμε το
Δισπηλιό που είναι ουσιαστικά η
αναπαράσταση ενός λιμναίου οικισμού της
νεολιθικής περιόδου. Η ανασκαφή, που
έγινε στη θέση Νησί, το 1992, από τον
καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας του
ΑΠΘ, τον Γ. Χ. Χουρμουζιάδη, και την ομάδα
του, αποκάλυψε έναν από τους πιο παλιούς
λιμναίους οικισμούς της 6ης χιλιετίας π.Χ.
στην Ευρώπη. Στην Αναπαράσταση του
οικισμού, που αποτελείται από 8 καλύβες, ο
επισκέπτης αποκτά την εικόνα ενός
προϊστορικού οικισμού και παρατηρεί με
ενδιαφέρον τα ευρήματα της εποχής
εκείνης. Ξεχωριστή εντύπωση προξενούν
πήλινα αγγεία, εργαλεία, πήλινα ειδώλια,
τρεις οστέινες φλογέρες καθώς και η ξύλινη
πιξακίδα με εγχάρακτα γραμμικά στοιχεία.
Η πινακίδα αυτή χρονολογείται με ακρίβεια
στο 5260 π.Χ και δεν αποκλείεται να είναι
μια πρώιμη μορφή γραπτού λόγου.



Πρέσπες‐ Άγιος Γερμανός‐ Άγιος Αχίλλειος‐ Ψαράδες
Το μεγαλύτερο παραδοσιακό χωριό των Πρεσπών, ο
Άγιος Γερμανός, πήρε φυσικά το όνομά του από την
ομώνυμη βυζαντινή εκκλησία. Αφού περπατήσαμε
δίπλα στο ποτάμι, ενημερωθήκαμε για τον τρόπο
λειτουργίας του παλιού νερόμυλου. Ύστερα,
διασχίζοντας την γνωστή πεζογέφυρα, φτάσαμε στο
νησί του Αγίου Αχιλλείου, στη λίμνη της μικρής
Πρέσπας. Το μικρό αυτό γραφικό χωριουδάκι
αποτελείται από έντεκα σπίτια. Ο θρύλος λέει πως
αν τα σπίτια του Αγίου Αχιλλείου γίνουν δώδεκα,
κάποιο θα γκρεμιστεί. Πριν από χίλια και πλέον
χρόνια, στο χώρο αυτό τοποθέτησε το κέντρο του
βασιλείου του ο Βούλγαρος τσάρος Σαμουήλ.
Μετέφερε το λείψανο του Αγίου Αχιλλείου της
Λάρισας στο μέρος αυτό και το τοποθέτησε σε μια
μεγαλόπρεπη εκκλησιά, η οποία σώζεται
μισοερειπωμένη και αποτελεί το σημαντικότερο
μνημείο της Πρέσπας. Είναι η βασιλική του Αγίου
Αχιλλείου ( τέλη του 10ου αιώνα μ.Χ.) και αποτελεί
μία από τις μεγαλύτερες βασιλικές της Ελλάδος.
Μετά τον Άγιο Αχίλλειο, επισκεφθήκαμε το
παραδοσιακό χωριό Ψαράδες, που είναι χτισμένο σε
ένα φυσικό φιορδ της Μεγάλης Πρέσπας και θυμίζει
νησιώτικο οικισμό του Αιγαίου. Αφού απολαύσαμε
τα γευστικά ψάρια της περιοχής, τις πέστροφες, τα
τσιρόνια και τα γριβάδια, απαθανατίσαμε με το
φωτογραφικό μας φακό τους πελεκάνους της λίμνης.



Το Γυμνάσιο του Μαυροχωρίου
Την επόμενη και τελευταία μέρα της εξόρμησής μας,
επισκεφθήκαμε το Γυμνάσιο του Μαυροχωρίου.
Αυτός ήταν και ο αρχικός σκοπός της εξόρμησής μας,
δηλαδή να γνωρίσουμε ένα γυμνάσιο μιας ακριτικής
περιοχής και να τους ενισχύσουμε τόσο οικονομικά
όσο και ηθικά. Ήρθαμε σε επαφή με τα παιδιά και
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, γευματίσαμε όλοι
μαζί, χορέψαμε, γελάσαμε, αστειευτήκαμε και
αφεθήκαμε στους ήχους των τραγουδιών και της
μουσικής.

Πριν αποχαιρετίσουμε την όμορφη Καστοριά,
επισκεφτήκαμε το Ενυδρείο της, όπου θαυμάσαμε
πολλά και διαφορετικά είδη ψαριών που ζουν στη
λίμνη της, καθώς και το Μουσείο Κέρινων
Ομοιωμάτων Λαογραφίας και Προϊστορίας με
πολλές αναπαραστάσεις λαϊκού πολιτισμού.

Οι ομορφιές της Καστοριάς κέρδισαν τις εντυπώσεις
μας. Όλοι μας προσπαθούσαμε να συλλάβουμε αυτό
που τα μάτια δε χορταίνουν, ενώ η ψυχή απολαμβάνει
αμέριμνη και ανάλαφρη. Αυτό το ταξίδι ήταν μια
ξεχωριστή εμπειρία για όλους μας! Οι αναμνήσεις θα
μείνουν χαραγμένες στην καρδιά μας με τα πιο
ανεξίτηλα χρώματα...





Εντυπώσεις και συναισθήματα μαθητών

Εξόρμηση 2017-2018 27-30 Απριλίου 
2018 
Εξόρμηση… ένα ταξίδι που θα μείνει στην καρδιά
όλων μας αξέχαστο. Γέλια, τραγούδια, φωνές,
συγκινήσεις, εμπειρίες θα αποτελούν μια γλυκιά
ανάμνηση. Κάθε φορά που θα ακούμε την λέξη
«εξόρμηση» θα ονειρευόμαστε τις όμορφες στιγμές
που ζήσαμε.
Επισκεφτήκαμε όμορφα μέρη όπως η Καστοριά, το
Νυμφαίο, οι Πρέσπες, η Βέροια, πόλεις γεμάτες με
ιστορία και χρώματα και μάθαμε ενδιαφέρουσες
πληροφορίες για το κάθε ένα από αυτά.
Μάθαμε, ακούσαμε και γευτήκαμε όλα αυτά που
μας προσέφεραν οι καθηγητές μας. Ενωθήκαμε
μεταξύ μας και μάθαμε ο ένας τον άλλον καλύτερα.
Γίναμε μια γροθιά!
Βοηθήσαμε και κάναμε νέες γνωριμίες με παιδιά που
με την καλύτερή τους διάθεση μας καλοδέχτηκαν και
μας ξενάγησαν στο σχολείο τους.
Ανακαλύψαμε νέους εκπληκτικούς προορισμούς και
επισκεφτήκαμε εκκλησίες, ενυδρεία, σπήλαια,
μουσεία και άλλα αξιοθέατα που μας εντυπωσίασαν
και μας μάγεψαν.
Η εξόρμηση αποτελεί μια αξέχαστη εμπειρία που έχει
κατακτήσει ένα κομμάτι της καρδιάς μας.

Γ. Κεκλίκογλου (γ3)

Η επίσκεψη στην Καστοριά ήταν μια αξέχαστη
εμπειρία. Αρχικά, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα γνωρίσαμε
και περιηγηθήκαμε σε πάρα πολλά νέα μέρη, αποκτώντας νέες
γνώσεις και περνώντας περισσότερο δημιουργικό χρόνο με τους
φίλους, τους συμμαθητές και τους καθηγητές μας. Έτσι, είχαμε
την δυνατότητα να επισκεφθούμε όλες τις περιοχές και τα
αξιοθέατα στην πόλη της Καστοριάς, όπως και στα περίχωρα,
χωρίς να κουραστούμε.

Ωστόσο, εκτός από τις χρήσιμες γνώσεις που μας
προσέφερε η συγκεκριμένη εκδρομή, αξιοσημείωτο είναι και το
γεγονός ότι μας έφερε τον έναν πιο κοντά στον άλλον. Ως
επακόλουθο, γνωριστήκαμε καλύτερα σε επίπεδο
καθημερινότητας και προσωπικά αισθάνθηκα πως ήμασταν σαν
μια αληθινή οικογένεια. Πραγματικά, εντυπωσιάστηκα με το
πόσα πράγματα μου ήταν άγνωστα σχετικά με παιδιά, με τα
οποία συναναστρέφομαι καθημερινά στο σχολείο.

Κάθε μέρα ήταν υπέροχη και μοναδική.
Ειδικότερα μετά την επιστροφή μου στην Αθήνα σκεφτόμουν
συνεχώς τις ημέρες που πέρασαν, αναπολώντας τες.
Συναισθήματα ευτυχίας και χαράς με πλημμύριζαν σε
συνάρτηση με λύπη, αφού το τριήμερο της εξόρμησης είχε πλέον
τελειώσει. Ήταν μια φοβερή εμπειρία, χάρη βέβαια και στους
καθηγητές μας, των οποίων η προσπάθεια για την καλύτερη
δυνατή διοργάνωση της εκδρομής αυτής έμελε να φανεί με την
αποπεράτωση της ωραιότερης εξόρμησης.

Σπ. Κοντού (γ3)



Φέτος, στην εξόρμηση της Γ΄
Γυμνασίου, επισκεφθήκαμε την Καστοριά.
Εκεί, πολλά μέρη πλούσια με φυσική ομορφιά
και ιστορική αξία κέρδισαν τις εντυπώσεις
μας! Για εμάς, βέβαια, τους μαθητές, το πιο
ευχάριστο κομμάτι της πολυήμερης αυτής
εκδρομής είναι αυτό που έπεται του
γνωστικού μέρους. Πιστεύουμε πως κανείς δε
θα ξεχάσει τη διασκεδαστική παρέα που
είχαμε δημιουργήσει με φίλους και
συμμαθητές στο πούλμαν και το ξενοδοχείο.

Παράλληλα, είχαμε την πολύτιμη
ευκαιρία να συναναστραφούμε με τους
καθηγητές μας ως «φίλοι», καθώς και αυτοί δε
φορούσαν το προσωπείο του αυστηρού
καθηγητή, αλλά αποκάλυπταν το μοναδικό
και ξεχωριστό εαυτό τους. Γνωρίζω, με
σιγουριά, πως το ταξίδι αυτό έχει ήδη
χαρακτεί στη μνήμη μου και θα παραμείνει
στην καρδιά μου για πολύ καιρό...

Η. Τόμπρου (γ7)
Κ. Φαμελιάρη (γ7)

Η φετινή εξόρμηση ήταν μια φανταστική
εμπειρία που θα μου μείνει αξέχαστη! Κάθε μέρα
ήταν μοναδική, πολύ δημιουργική και συνάμα μαγική.
Γνωρίσαμε την Καστοριά, ένα μέρος ασύλληπτης
ομορφιάς και κάλλους. Επισκεφθήκαμε τη μικρή και
μεγάλη Πρέσπα, λίμνες που αποτελούν μοναδικούς
υδροβιότοπους. Στο Ενυδρείο της πόλης,
παρατηρήσαμε πολλά και διαφορετικά είδη ψαριών
και μάθαμε πολλά και χρήσιμα στοιχεία γι’ αυτά.
Επιπλέον, εξερευνήσαμε την πόλη και δοκιμάσαμε
απολαυστικά εδέσματα της τοπικής παραδοσιακής
κουζίνας.

Το αγαπημένο μου, όμως, μέρος ήταν το
Νυμφαίο και συγκεκριμένα ο Αρκτούρος, όπου
είδαμε από κοντά αληθινές αρκούδες και η ομάδα
εθελοντών της οργάνωσης μας ενημέρωσε γι’ αυτές.
Τέλος, επισκεφθήκαμε ένα σχολείο της περιοχής, το
Γυμνάσιο του Μαυροχωρίου. Εκεί, γνωριστήκαμε με
τους μαθητές, οι οποίοι μας παρουσίασαν διάφορα
χορευτικά. Ίσως, μάλιστα, κάποιοι δημιούργησαν τις
προϋποθέσεις για νέες φιλίες. Τους προσφέραμε
έναν υπολογιστή καθώς και ένα σημαντικό χρηματικό
ποσό που είχε συγκεντρώσει η Μαθητική Κοινότητα.

Η εξόρμηση ήταν μια μοναδική εμπειρία
για όλους μας!

Α. Λιβανίου (γ4)



Αν και έχουν περάσει αρκετές ημέρες από την επιστροφή μας από την
Εξόρμηση της Γ’ Γυμνασίου στην Καστοριά, δεν μπορούν να βγουν από τις σκέψεις και
την καρδιά μου όλα αυτά που γνώρισα και έζησα σε αυτήν την υπέροχη εκδρομή.

Βεργίνα, Παναγία Σουμελά, Λίμνες Πρεσπών, Νυμφαίο, Σπήλαιο του
Δράκου, Καστοριά, να ορισμένοι από τους προορισμούς που με γοήτευσαν, ο καθένας για
διαφορετικούς λόγους. Θαύμασα τα αρχαιολογικά μνημεία στην Βεργίνα και έμεινα
έκπληκτη μπροστά στην φυσική ομορφιά του τοπίου και την ηρεμία της μονής της
Παναγίας Σουμελά. Στο Νυμφαίο, η μη κερδοσκοπική εταιρεία «Αρκτούρος» μάς πέρασε
σημαντικά οικολογικά μηνύματα για την προστασία της άγριας ζωής και η επίσκεψη μας
στις καφέ αρκούδες ήταν μία εμπειρία αλησμόνητη. Οι Πρέσπες, τόσο όμορφες με την
σπάνια πανίδα και χλωρίδα, το Σπήλαιο του Δράκου μαγευτικό και απόκοσμο με
απίστευτη φυσική ομορφιά και η πόλη της Καστοριάς με την Παλιά Πόλη συμπληρώνει
το άλμπουμ των αναμνήσεων μου.

Όλη η ομάδα των καθηγητών έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να
περάσουμε υπέροχα και το πέτυχαν! Η ομάδα μας, «Τα γλυκά ρακούν», έζησε μοναδικές
στιγμές. Όλοι μαζί δεμένοι και φιλικοί ταξιδέψαμε, συζητήσαμε, γελάσαμε, χορέψαμε και
γεμίσαμε με εμπειρίες και εικόνες που θα μου μείνουν αξέχαστες. Στιγμές όμορφες από
αυτές που στο μέλλον θα αποτελούν σημείο αναφοράς στις αναμνήσεις της σχολικής ζωής.

Α. Λεοντάρη (γ4)


