
    

Εκδρομή των μαθητών τησ Β΄Λυκείου                                                                    

του 2ου Γενικοφ Λυκείου Καρδίτςασ  ςτα Ιωάννινα 

 

  Πραγματοποιικθκε από τθν Κυριακι 6  Μαΐου ζωσ και τθν Τρίτθ             

8 Μαΐου  εκπαιδευτικι εκδρομι 33 μακθτϊν του 2ου Γενικοφ 

Λυκείου Καρδίτςασ ςτα Ιωάννινα.  

    Η εκδρομι εντάςςεται ςτα πλαίςια του περιβαλλοντικοφ 

προγράμματοσ:                                                                                         

΄΄Πζτρινα γεφφρια, παραδοςιακοί οικιςμοί, η διαδρομή του νεροφ΄΄. 

 Πρϊτθ ςτάςθ το Μζτςοβο. 

 Το Μζτςοβο αποτελεί ζναν από 

τουσ γραφικότερουσ οικιςμοφσ τθσ 

Ελλάδασ. Χτιςμζνο μζςα ςε ζνα 

καταπράςινο τοπίο, μαγεφει τουσ 

επιςκζπτεσ με το φυςικό του πλοφτο, τθν 

άγρια ομορφιά και τθν εναλλαγι του τοπίου, 

κάκε εποχι του χρόνου. Το Μζτςοβο 

διατθρεί μζχρι ςιμερα τον παραδοςιακό του 

χαρακτιρα, παρά τθν αλματϊδθ αφξθςθ του 

τουριςμοφ τα τελευταία χρόνια. Η βλάχικθ 

διάλεκτοσ, θ ντόπια παραδοςιακι κουηίνα 

και θ τιρθςθ των εκίμων, ςυμβάλλουν ςτθ 

διατιρθςθ τθσ παράδοςθσ και 

τθσ πλοφςιασ ιςτορίασ τθσ 

περιοχισ. 

     Οι μακθτζσ είχαν τθν 

ευκαιρία να καυμάςουν τθν  

ιδιαίτερθ αρχιτεκτονικι, τα 

πετρόκτιςτα αρχοντικά, να 

περπατιςουν ςτα πλακόςτρωτα 

καλντερίμια και να επιςκεφτοφν το Οινοποιείο Κατώγι Αβζρωφ.  



Στο Οινοποιείο πραγματοποιείται θ οινοποίθςθ, θ ωρίμανςθ και θ 

εμφιάλωςθ του περίφθμου κραςιοφ τθσ περιοχισ, το οποίο ζχει 

λάβει ςθμαντικζσ διακρίςεισ ςε διεκνείσ διαγωνιςμοφσ.  

Το μεςθμζρι τθσ Κυριακισ φτάςαμε ςτα Ιωάννινα. Οι μακθτζσ 

τακτοποιικθκαν ςτο ξενοδοχείο και ξεκουράςτθκαν. 

Το απόγευμα επιςκεφκικαμε το γραφικό νθςάκι τθσ λίμνθσ παρά 

τισ αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ(καταρρακτϊδθσ βροχι). 

   Το πρωί τθσ Δευτζρασ περιθγθκικαμε ςτα μαγευτικά 

Ζαγοροχϊρια. Πρϊτθ μασ  ςτάςθ  ςτθν  Κόνιτςα  και  το                  

μοναδικισ ομορφιάσ μονότοξο πζτρινο γεφφρι τθσ. 

  

 



 Το Γεφφρι τησ Κόνιτςασ, χτίςτθκε το 1870-1871 από ςυνεργείο 50 

μαςτόρων με επικεφαλισ τον πρωτομάςτορα Ζιϊγα Φρόντηο, ζναν 

αγράμματο λαϊκό τεχνίτθ. Η καταςκευι του ζγινε με δωρεζσ των 

κατοίκων τθσ πόλθσ και κυρίωσ του Γιαννιϊτθ Ιωάννθ Λοφλθ, ο 

οποίοσ διζκεςε περίπου τα μιςά από τα 120.000 γρόςια (πολφ 

μεγάλο ποςό για τθν εποχι) που κόςτιςε θ καταςκευι του. Το 

άνοιγμα του τόξου υπολογίηεται ςτα 35,60 μ. ενϊ το φψοσ του 

φκάνει τα 19,25 μ.  Κάτω από τθν καμάρα του, υπάρχει μια 

καμπάνα θ οποία ςιμαινε για να προειδοποιιςει τουσ περαςτικοφσ 

να μθν διαβοφν το γεφφρι όταν φυςοφςε δυνατόσ άνεμοσ από το 

εςωτερικό τθσ χαράδρασ, οπότε και υπιρχε κίνδυνοσ να 

παραςυρκοφν και να πζςουν. Το 1913 το γεφφρι βομβαρδίςτθκε 

από τον Οκωμανό  Τςαβίτ  Παςά, που προςπάκθςε ζτςι να 

ανακόψει τθν προζλαςθ των Ελλθνικϊν ςτρατευμάτων. 

Όμωσ οι βολζσ των κανονιϊν του Τοφρκου Παςά δεν βρικαν ςτόχο 

και ζτςι το γεφφρι παρζμεινε όρκιο ςτθ κζςθ του και ςασ περιμζνει 

να το επιςκεφκείτε και να το καυμάςετε. 

  Στθ ςυνζχεια επιςκεφκικαμε το Μονοδζνδρι, περπατιςαμε ςτα 

γραφικά καλντερίμια του, και καταλιξαμε ςτον εξϊςτθ του 

μοναςτθριοφ τθσ Αγίασ Παραςκευισ που διακζτει τθν καλφτερθ κζα 

για το Φαράγγι του Βίκου.  

 



 Τν φαράγγι του Βίκου κλεκείν παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ζύκθσλα κε ηελ Unesco, βξίζθεηαη 30 ρηιηόκεηξα 

βνξεηνδπηηθά ησλ Ισαλλίλσλ θαη είλαη ην βαζύηεξν θαξάγγη 

παγθνζκίσο, ζύκθσλα κε ην Βιβλίο Guinness.   Απνηειεί ηνλ ππξήλα 

ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ Βίθνπ-Αώνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ νπνίνπ βξίζθεη 

θαηαθύγην κεγάιε πνηθηιία ζπάλησλ εηδώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο. 

Η εθδξνκή νινθιεξώζεθε κε ηελ επίζθεςή καο ην πξσηλό ηεο 

Τξίηεο ζηνλ ηζηνξηθό ρώξν ηεο Γσδώλεο. 

 Η Aρχαία Δωδώνη ππήξμε ιαηξεπηηθό θέληξν ηνπ Γία θαη ηεο 

Γηώλεο. Υπήξμε, επίζεο, γλσζηό καληείν ηνπ αξραίνπ Διιεληθνύ 

θόζκνπ θαη είλαη ην αξραηόηεξν καληείν πνπ ζπλαληάηαη ζηνλ 

Διιαδηθό ρώξν. Πξνζδηνξίδεηαη γεσγξαθηθά ζε απόζηαζε πεξίπνπ   

2 ρικ. από ηνλ νηθηζκό ηεο Γσδώλεο θαη θείηαη ζε θιεηζηή, επηκήθε 

θνηιάδα, ζηνπο πξόπνδεο ηνπ όξνπο Τόκαξνο, ζε πςόκεηξν 600κ. 

Δίλαη ην αξραηόηεξν καληείν πνπ ζπλαληάηαη ζηνλ Διιαδηθό ρώξν. 

 

 Τουσ μακθτζσ ςυνόδευςαν οι εκπαιδευτικοί Χριςτοσ Καρκαλζτςοσ, 

Μαρία Χαςιϊτθ και Θωμάσ Σιαφάκασ. 

 


