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Και δεύτερο σχολείο από το Αλιβέρι στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,  
στη Μηλιά Γρεβενών 

 

 Οι μαθητές της Α΄ τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Αλιβερίου που συμμετέχουν και 

στην Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολείου μας πραγματοποίησαν 

τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ζιάκα, Ν. 

Γρεβενών από το Σάββατο 04 έως την Τρίτη 07 Απριλίου και υλοποίησαν εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα με θέμα: «Όρλιακας, το  δάσος των χρωμάτων - Βενέτικος ποταμός - 

Πέτρινα γεφύρια μνημεία λαϊκού πολιτισμού».  

Πρώτη μας γνωριμία με τον τόπο ήταν τα πέτρινα γεφύρια που συναγωνίζονται σε 

ομορφιά αυτά της Ηπείρου. Με σύμμαχό μας τον καλό καιρό, είχαμε την ευκαιρία να 

κατεβούμε στο φαράγγι του Σπηλαίου, να ξαποστάσουμε στο γεφύρι της Πορτίτσας και 

να κάνουμε δραστηριότητες στον Βενέτικο ποταμό κάτω από τη «γέφυρα του Αζίζ Αγά», 

το ψηλότερο γεφύρι με το μεγαλύτερο τόξο.  

Επισκεφτήκαμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο χωριό Μηλιά Γρεβενών, όπου 

εκτίθενται οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες μαστόδοντων του κόσμου μήκους 5,02μ. 

Εντοπίστηκαν αξιοποιώντας πληροφορίες του μαθητή Ζησόπουλου και του ηλικιωμένου 

κ. Θανάση Δεληβού σε αμμορυχείο κοντά στο χωριό από επιστήμονες της Ομάδας της 

κας Τσουκαλά, του τομέα Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε 

με αμείωτο ενδιαφέρον τη Γεωλόγο συμπατριώτισσά μας Κατερίνα Τσεκούρα, που 

συμμετείχε και στις ανασκαφές, να ξεδιπλώνει μπροστά μας την ιστορία της Γης εδώ και 

εκατομμύρια χρόνια. 

 Την τελευταία μέρα μας ενθουσίασε η πορεία μέσα στα περιπατητικά μονοπάτια 

του Όρλιακα, με φανταστική πανοραμική θέα, ανάμεσα σε πεύκα, οξιές, ίταμους, 

σφενδάμια και έλατα που αποτελεί καταφύγιο πολλών αγρίων ζώων, όπως η καφετή 

αρκούδα, ζαρκάδια, λύκους κ.ά. Η ανάβαση ξεκίνησε με την καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών από την κατασκήνωση του χωριού Ζιάκα, όπου στεγάζεται το ΚΠΕ. 

Είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε πώς προσανατολιζόμαστε στο δάσος, πώς μετράμε την 

ηλικία των δέντρων, τη σύσταση του εδάφους και την ένταση του ανέμου.  

Γυρίσαμε από την πόλη των μανιταριών, όπως μάθαμε ότι λέγονται τα Γρεβενά, 

πλούσιοι σε εικόνες και εντυπώσεις.  

Η διαμονή μας και η διατροφή μας χρηματοδοτήθηκε από τη ΔΕΗ και το Κ.Π.Ε. 

Ζιάκα ενώ η μετακίνησή μας στα Γρεβενά χρηματοδοτήθηκε μερικώς από την ΑΓΕΤ-

ΗΡΑΚΛΗΣ, εργοστάσιο Μυλακίου.                 

 


