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ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτική εκδρομή Μουσείο Βίνιανης – Πέτρογέφυρο Βίνιανης 
 
                                                 Δ.Τ.   3ο Δ.Σ. Καρπενησίου 

 Το  σχολείο μας ως μέλος του  εκπαιδευτικού δικτύου «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας».  
πραγματοποίησε την Τέτάρτη 24/4/13 πολιτιστικό-περιβαλλοντικό  πρόγραμμα στο Μουσείο Βίνιανης & 
στο Πετρογέγυρο Βίνιανης Συμμετείχαν τα παιδιά της Ε΄& ΣΤ΄, τάξης συνοδευόμενα από τους 
δασκάλους τους: Βασιλάκου Ρούλα, Μαθιουδάκη Ελένη, Ντόβα Κώστα τον Καθ. Φυσ. Αγωγής Πασσιά 
και τον Δ/ντή του Σχολείου  Αντωνίου Δημήτρη. Αρχικά επισκέφθηκαν το Μουσείο Βινιανης 
παρατήρησαν και άκουσαν με μεγάλη προσοχή την ξεναγό & εκπ/κό κ. Αρωνιάδα Ελένη για την 
ιστορία και την σπουδαιότητα του ιστορικού χώρου στα χρόνια της κατοχής. Στη συνέχεια 
πεζοπορώντας μια για μια ώρα και αφού θαύμασαν και απόλαυσαν την Ευρυτανική φύση έφθασαν στο 
Μέγδοβα ποταμό και στο ιστορικό Πετρογέφυρο της Βίνιανης (κατασκευάστηκε στα τέλη του 17ου 
αιώνα & αναπαλαιώθηκε το 1994) . Ακολούθησε το βιωματικό πρόγραμμα τα παιδιά χωρίστηκαν σε 
ομάδες και συμμετείχαν σε: μετρήσεις, στην παρατήρηση της αρχιτεκτονικής, της κατασκευής, της 
τοποθεσίας. Ζωγράφισαν το γεφύρι, έγραψαν ποιήματα, έπαιξαν θέατρο, το φωτογράφισαν, και τέλος 
έπαιξαν παιδαγωγικά παιχνίδια. Όλες αυτές οι εκπαιδευτικές δράσεις θα  αναπτύξουν την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών για την διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως είναι τα 
πετρογέφυρα του νομού μας. Είναι ανάγκη πλέον και χρειάζεται να δώσουμε προτεραιότητα στην 
διάσωση των πετρογέφυρων τα οποία λόγω έλλειψης συντήρησης χρόνο με τον χρόνο φθίνουν. Τα 
πετρογέφυρο του «Ξερολύκου» στον Καρπενησιώτη το πετρογέφυρο του Γοργιανίτικου (απέναντι από 
τον Βιολογικό καθαρισμό) αλλά και τα υπόλοιπα γεφύρια της περιοχής μας που η ιστορική και 
πολιτιστική τους αξία είναι μεγάλη πρέπει να μας προβληματίσει και να δοθεί προτεραιότητα για την 
διάσωσή τους. 

 

 

 

 

                                                                                                                Ο Διευθυντής  του Σχολείου 

 

 



                                                                                                Αντωνίου  Δημήτρης 


