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 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο «πνιπήκεξεο» εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ηεο Γ` Λπθείνπ, ππνβάιινπκε ηελ έθζεζε – 

απνινγηζκό γηα ηελ επηηπρή έθβαζή ηεο. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο, Α.Π. Φ. 23/19780, επηβηβαζηήθακε ζην πινίν ΚΝΩΟ ζηηο 28/11/2017, 142 καζεηέο θαη 07 

ζπλνδνί κε ηνλ αξρεγό ηεο εθδξνκήο θ. Αιεμάθε Δκκαλνπήι, ηελ ζπλνδό γηαηξό θα Δηξ. Ξεξνπράθε θαη ηνλ 

εθπξόζσπν ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ θν Π. Γνιαςάθε. 

Από ηνλ Πεηξαηά  ζηηο 29/11/17 θαη αθνύ έγηλε ν πξνβιεπόκελνο έιεγρνο ζηα ιεσθνξεία από ηνπο άλδξεο ηνπ 

Ληκεληθνύ ώκαηνο, αλαρσξήζακε γηα Θεζζαινλίθε όπνπ κεηά από ηξεηο ζηάζεηο (κηα ζηηο Θεξκνπύιεο) θηάζακε ζηε 

Θεζζαινλίθε ζηηο  17.30. 

Σν βξάδπ ηεο ίδηαο εκέξαο βγήθακε γηα θαγεηό. 

Σελ επνκέλε ην πξσί ζηηο 30/11/17 επηζθεθζήθακε ηα Πεηξάισλα θαη ην κνπζείν ηνπο. Οη καζεηέο έδεημαλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηα εθζέκαηα θαη έθαλαλ πνιιέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε απηά. ηε ζπλέρεηα επηζηξέςακε θαη 

ζηακαηήζακε γηα θαγεηό ζην ΚΟΜΟ έλα κεγάιν εκπνξηθό θέληξν όπνπ νη καζεηέο κε αζθάιεηα κπόξεζαλ λα θάλε 

θαη λα αγνξάζνπλ ηα κηθξνδσξάθηα ηνπο. Σν βξάδπ βγήθακε γηα θαγεηό θαη κνπζηθή ζηελ παξαδνζηαθή γεηηνληά ησλ 

Λαδάδηθσλ. 

Σελ επνκέλε, ζηηο 31/11/17, ηελ αθηεξώζακε όπσο πξνβιεπόηαλ ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Ξελαγεζήθακε ζηα 

ηζηνξηθά κλεκεία ηεο, ηα Σείρε ηεο κε ηα Κάζηξα, ηηο Δθθιεζίεο ηεο , ηε Ρνηόληα, ην Αλάθηνξν ηνπ Γαιέξηνπ, ην 

Λεπθό Πύξγν. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο είραλ ειεύζεξν ρξόλν γηα λα πεξηεγεζνύλ ζηελ Πόιε, λα ηελ γλσξίζνπλ θαη λα 

ςσλίζνπλ ελζύκηα. Σν απόγεπκα ζηηο 15.30 είρακε θιείζεη ξαληεβνύ ζην ζσξεθηό ΑΒΔΡΩΦ θαη μελαγεζήθακε ζε 

απηό. Οη καζεηέο έκεηλαλ ελζνπζηαζκέλνη από ηελ εκπεηξία απηή. Σν βξάδπ βγήθακε γηα θαγεηό. 

Σελ επνκέλε ζηελ 1/12/17 επηζθεθζήθακε ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Βεξγίλαο. Ξελαγεζήθακε  ζηνλ Σύκβν θαη 

καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί ζαπκάζακε ηα κνλαδηθά επξήκαηα ηνπ. ηε ζπλέρεηα ιόγσ ηεο βξνρόπησζεο απνθαζίζακε 

λα κε ζπλερίζνπκε ηε δηαδξνκή σο ηελ Έδεζζα(εμάιινπ δύν καζήηξηεο είραλ ζέκα κε ην ζηνκάρη ηνπο) νπόηε 

επηζηξέςακε ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο.  

Σελ επνκέλε ζηηο 2/12/17 ην πξσί μεθηλήζακε κε ηα ιεσθνξεία γηα λα επηζηξέςνπκε ζηνλ Πεηξαηά θαη λα 

επηβηβαζηνύκε ζην πινίν ΚΝΩΟ, κε ην νπνίν θαη επηζηξέςακε ζην Ηξάθιεην. ηελ δηαδξνκή επεηδή κηα καζήηξηα 

καο είρε ελνριήζεηο πνπ ε ζπλνδόο γηαηξόο έθξηλε όηη κπνξεί λα ήηαλ θαη ζπκπηώκαηα ζθσιεθνεηδίηηδαο, κε άκεζε 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ηεο (γηαηξνί θαη νη δπν) απνθαζίζηεθε λα επηζηξέςεη άκεζα κε αεξνπιάλν ζην Ηξάθιεην, 

πξάγκα ην νπνίν θαη έγηλε. Σε καζήηξηα ζπλόδεπζε ε θα Μ. Παξαβνιηάζε. Η καζήηξηα είλαη θαιά. Με ηελ άθημε καο 

ζην Ηξάθιεην παξαδόζεθαλ νη καζεηέο ζηνπο γνλείο ηνπο θαη ε επίζθεςε καο νινθιεξώζεθε. 

Γεληθή εθηίκεζε ησλ ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο είλαη πσο νη ζηόρνη ηεο επεηεύρζεζαλ. Οη 

καζεηέο θαη ζηηο μελαγήζεηο θαη ζηηο πεξηεγήζεηο καο, είδαλ θαη έκαζαλ γηα ηε Θεζζαινλίθε θα ηελ επξύηεξε πεξηνρή 

ηεο. Δπίζεο ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ήηαλ εθείλε πνπ αξκόδεη ζε επίζθεςε ζρνιείνπ. Από ηνπο ζπλνδνύο είραλ 

εμαξρήο ηνληζηεί ηα δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ζεβαζκνύ πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο αιιά θαη πξνο ηνλ ηόπν θαη 

ηνπο αλζξώπνπο πνπ επηζθεπηόκαζηε.  Γελ ππήξμε θαλέλα πξόβιεκα θαη απηό ήηαλ ην πην ζεηηθό κάζεκα γηα ηνπο 

καζεηέο καο, λα κπνξνύλ λα δξνπλ ππεύζπλα θαη λα ζέβνληαη ηνλ θάζε ηόπν θαη ηνπο αλζξώπνπο ηνπ. 

Δπίζεο κε ηελ επηζηξνθή καο ηαθηνπνηήζεθαλ ζε ζπλάληεζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο 7/12/17 ζην Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή 

κε ηνλ εθπξόζσπν ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξαθηνξείνπ όια ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, δελ ππάξρεη θακία εθθξεκόηεηα θαη σο 

πξνο απηό ην ζθέινο. 
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