
Εκδροµή στο Βόλο και τα βουνά της Μαγνησίας 

Από τις πολιτιστικές οµάδες της Α και Β Λυκείου για 

τους µύθους των βουνών 
 

 
Ένα πρωινό του Φλεβάρη, που το περιµέναµε µε πολλή 

αγωνία, το πούλµαν βρισκόταν ήδη έξω από το σχολείο µας. Εµείς 

όλοι παρόντες µε τις βαλίτσες µας, όπως η ώρα το απαιτούσε. 

Νεαρός αλλά έµπειρος ο οδηγός, ορεξάτοι οι τρεις καθηγητές 

συνοδοί µας, νέοι και τολµηροί. Η αγάπη για τους µαθητές τους, 

τους ώθησε να πραγµατοποιήσουν αυτή την εκδροµή. 

Μέχρι να φτάσουµε στο Βόλο χρειαστήκαµε 5 ώρες περίπου 

µε τη στάση που κάναµε στο Μουσείο των Θερµοπύλων. Και ούτε 

καταλάβαµε πώς φτάσαµε στον προορισµό µας, καθώς η µουσική 

και ο ενθουσιασµός της εκδροµής µας είχε ξεσηκώσει από τις 

θέσεις µας. Αφού φτάσαµε στο ξενοδοχείο και ξεκουραστήκαµε, µε 

γεµάτες µπαταρίες πλέον ήµασταν έτοιµοι να βολτάρουµε στα 

σοκάκια του Βόλου. 

Ο καιρός βροχερός. Αλλά εµείς δεν πτοηθήκαµε και το βράδι 

καταλήξαµε σε ρεµπετάδικο να ζεσταθούµε. Μέχρι τις 12.30 που 



µείναµε (αυτή ήταν η συµφωνία!) ο Γιώργος δε σταµάτησε να 

χορεύει ζεϊµπέκικο. Η κα Λεοντοπούλου επίσης µας έδειξε τις 

επιδόσεις της στο χορό, η κα Τριανταφύλλου απολάµβανε τη 

βραδιά πίνοντας το ποτό της 

και ο κος Πυρπυρής 

γίνονταν αντιληπτός από την 

πίπα που κάπνιζε.  

Την επόµενη µέρα 

ξεκίνησε η ανηφόρα προς το 

Πήλιο. Το χιόνι άρχισε να 

κάνει αισθητή την παρουσία 

του. Όταν φτάσαµε στα 

πρώτα χωριά τα πάντα γύρω µας ήταν πλέον κάτασπρα. Αρχικά 

κάναµε µια στάση στη Μακρυνίτσα. Τραβήξαµε φωτογραφίες µε 

τον κόλπο του Παγασητικού από κάτω µας και αγοράσαµε τα 

παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού. Οι πιο τολµηροί δοκίµασαν τις 

αντοχές τους στην πεζοπορία. Η θέα µας αποζηµίωσε! Στη 

συνέχεια προχωρήσαµε λίγο πιο πάνω στα Χάνια και ξαποστάσαµε 

σε µια ταβέρνα για να ζεσταθούµε  και να φάµε.  

Αφού γεµίσαµε ενέργεια και παίξαµε χιονοπόλεµο 

επιβιβαστήκαµε στο πούλµαν και πήραµε το δρόµο της επιστροφής 

στο ξενοδοχείο. Αν και κουρασµένοι, η διάθεσή µας ήταν 

ευχάριστη ενόψει της νέας βραδινής εξόδου, σε club αυτή τη φορά. 

Η απουσία της κας Λεοντοπούλου ήταν αισθητή αλλά το κέφι 

αµείωτο µε την Ελένη να χορεύει ασταµάτητα στο ρυθµό της 

µουσικής. 

 



Η επόµενη ήταν η µέρα της επιστροφής. Αφού πήραµε το 

πρωινό µας απολαµβάνοντας για τελευταία φορά το λιµάνι του 

Βόλου, επιβιβαστήκαµε στο πούλµαν. Η εκδροµή ωστόσο δεν είχε 

τελειώσει. Έµελε να δούµε και άλλα χωριά σε άλλη πλευρά του 

βουνού. 

Πρωταγωνιστές στις διαδροµές µας ήταν ο Νικόλας, η Ειρήνη 

και ο ∆αµιανός. Μας ανέπτυξαν σαν έµπειροι ξεναγοί τους µύθους 

των βουνών του Πηλίου. Παρόλο που η οµάδα της Β Λυκείου είχε 

δουλέψει τα θέµατα του Πηλίου, όλοι ακούγαµε τις διηγήσεις τους 

σχετικά µε του Κενταύρους, τον Πηλέα και τους γάµους του, την 

ιστορία της Ιωλκού και την Αργοναυτική εκστρατεία. Αλλά και τις 

αναφορές της Ειρήνης στη σύγχρονη Μαγνησία. (τη δουλειά της 

πολιτιστικής µας οµάδας θα µπορείτε να την διαβάσετε ολόκληρη 

στη σελίδα του σχολείου µας - δική µου συµβολή είναι κυρίως η 

παρουσίαση που διαβάζετε και που θα µε γλυτώσει από τη γκρίνια 

της Όλγας, του Ισίδωρου, του Μιχάλη και του Φιλίππου, οι οποίοι 

δούλεψαν αρκετά είναι αλήθεια, πριν την εκδροµή µας) 

   Το µεσηµέρι πήραµε αντίστροφα το δρόµο της εθνικής οδού. 

Είχε αρχίσει να σουρουπώνει. Τα φώτα στο πούλµαν χαµήλωσαν. 

Τα παιδιά έγειραν το κεφάλι τους στο παράθυρο αναπολώντας τις 

στιγµές που περάσαµε. Η εκδροµή είχε τελειώσει.  

                                                                 Γιάννης ∆ρούτσας 
 


