
  
«ECO experiences in European schools!» 

 

Εντυπώσεις από τους Έλληνες Συμμετέχοντες σχετικά με το πρόγραμμα 
κινητικότητας Erasmus+ (14-18 Μαρτίου 2022) στη μαγευτική Ρουμανία! 

Είναι δύσκολο να βρούμε από πού να ξεκινήσουμε αυτό το άρθρο σχετικά με το 
πρόσφατο ταξίδι μας στη Ρουμανία, αφού τόσες πολλές όμορφες εντυπώσεις είναι ακόμα 
τόσο ζωντανές στο μυαλό μας! Οι πολιτιστικές επισκέψεις και οι περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες του ταξιδιού μας ήταν πολύ συναρπαστικές. Θα επιλέξουμε να αναφερθούμε 
μόνο σε κάποιες από αυτές, επισημαίνοντας όμως ότι η γενική εντύπωση όλων ήταν 
εξαιρετικά πολύτιμη και σίγουρα μας έκανε πλουσιότερους σε γνώσεις, εμπειρίες και 
αναμνήσεις!!! 

 
Θα ξεκινήσουμε, όμως, με την επίσκεψή μας στο Κάστρο Πέλες, το οποίο ήταν υπέροχο 

και κατά τη γνώμη μας το αποκορύφωμα του ταξιδιού μας! Ένα εξαιρετικό παράδειγμα 
μνημειακής αρχιτεκτονικής του περασμένου αιώνα που μας ταξιδεύει πίσω στην εποχή της 
βασιλικής πολυτέλειας. Το σκηνικό έγινε ακόμα πιο υπέροχο από τις έντονες χιονοπτώσεις 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας! Το μονοπάτι μέσα στο λευκό δάσος, το κάστρο που 
ξεπροβάλλει στην κορυφή και ο απίστευτος εσωτερικός διάκοσμος του κάστρου που έκανε 
κάθε αντικείμενο ένα μοναδικό έργο τέχνης, μας άφησε μια θαυμάσια εντύπωση. 



 
Στη συνέχεια, η στάση μας τόσο στη Διοίκηση του Φυσικού Πάρκου Bucegi (Busteni) 

όσο και στο Μουσείο Κρατήσεων Bucegi (Sinaia) και οι πληροφορίες που είχαμε για τα 
υπέροχα μνημεία της φύσης με τους μοναδικούς βραχώδεις σχηματισμούς που υπάρχουν 
εκεί, καθώς και την πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής, ήταν πραγματικά πολύτιμες!! Το 
μήνυμα της διατήρησης της βιοποικιλότητας ήταν πιο σαφές από ποτέ. Η εξοικείωση με την 
ομορφιά και τη μοναδικότητα των απειλούμενων ειδών είναι απαραίτητη, ώστε να 
προσπαθήσουμε ακόμα πιο σκληρά να τα σώσουμε και να τα προστατεύσουμε. Αυτός, 
άλλωστε, είναι ο απώτερος στόχος κάθε περιβαλλοντικής δραστηριότητας... 

 
Συνολικά, ολόκληρη η περιοχή της Σινάιας ήταν καταπληκτική! Διασχίσαμε ένα πυκνό 

δάσος, ψηλά στα χιονισμένα βουνά και εντυπωσιαστήκαμε από την εξαιρετική αρχιτεκτονική 
των σπιτιών και των ξενοδοχείων όλων των οικισμών. Σίγουρα θα θέλαμε να επιστρέψουμε 
εδώ, γιατί είμαστε σίγουροι ότι κάθε εποχή του χρόνου μπορεί να προσφέρει απίστευτες 
εικόνες στον επισκέπτη!! 



 
 Η επίσκεψή μας στο νεόκτιστο Περιβαλλοντικό Κέντρο του Εθνικού Πάρκου Piatra 

Craiului με τις απίστευτες διαδραστικές δυνατότητες μας άφησε άφωνους. Δίνει την ευκαιρία 
στους επισκέπτες του να γνωρίσουν τη χλωρίδα, την πανίδα και το μοναδικό βραχώδες 
βουνό της περιοχής με τόσους διαφορετικούς και ενδιαφέροντες τρόπους.  Ειδικά, η δομή 
του κτιρίου - μια παραδοσιακή ρουμανική αρχιτεκτονική - ήταν μια αξέχαστη εμπειρία, καθώς 
εναρμονίζεται απόλυτα με το περιβάλλον. 

 
Παρόλα αυτά, η επίσκεψή μας στο πολύ διάσημο κάστρο Bran ήταν επίσης μια 

αξέχαστη στιγμή του ταξιδιού! Οι μύθοι και οι θρύλοι που το συνοδεύουν ήταν παρόντες σε 
κάθε βήμα της περιοδείας. Εντυπωσιακό και φτιαγμένο από πέτρα, μοιάζει με τη φυσική 
συνέχεια της κορυφής του βράχου πάνω στον οποίο χτίστηκε και σας προσκαλεί να το 
επισκεφθείτε! 



 

Συνολικά, η θέα των υπέροχων λευκών οροσειρών κατά τη διάρκεια των εκδρομών μας 
και ιδιαίτερα το σημείο θέας που επιλέχθηκε για τη δραστηριότητα πρασίνου στην περιοχή 
των φαραγγιών Dambovicioarei, στα οποία συμμετείχαμε με χαρά, προσέφερε πραγματικά 
ηρεμία και μοναδική απόλαυση !!! Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε μια επίσκεψη, υψηλής 
εκπαιδευτικής και ιστορικής αξίας, στο Μαυσωλείο Μνημείο Ματέια του Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου που μας υπενθύμισε ότι η ειρήνη είναι ανεκτίμητη και κανείς μας δεν μπορεί να τη 
θεωρήσει δεδομένη... 

 
Στη συνέχεια, μια μοναδική έκπληξη μας περίμενε στο Στεφανέστι όπου επισκεφθήκαμε ένα 
υπέροχο μουσείο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της ρουμανικής λαογραφίας. Το Αρχοντικό 
Γκολέστι και το Μουσειακό Συγκρότημα Γκολέστι εκτείνονται σε μια τεράστια έκταση και σε 
έναν γραφικό και όμορφο περίπατο σας ταξιδεύει σε όλη την πληθωρική, ποικιλόμορφη και 
χαρακτηριστικά μοναδική ρουμανική επικράτεια!! 



 
Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε κάποιες ακόμα απίστευτες στιγμές αυτού 

του ταξιδιού, όπως οι επισκέψεις σε όμορφες εκκλησίες και μοναστήρια της ορθόδοξης 
παράδοσης, η βόλτα στον πολύ όμορφο πεζόδρομο του Πιτέστι και η γεύση της νόστιμης 
ρουμανικής κουζίνας. Φυσικά, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη Σχολή Στεφανέστη, στους 
καθηγητές της και στους συμμετέχοντες όλων των χωρών σε αυτή την εκδήλωση Erasmus 
που την έκαναν μια ευχάριστη εμπειρία. Η επικοινωνία και ο διάλογος με όλους αυτούς ήταν 
πραγματική απόλαυση! Τίποτα από αυτά, φυσικά, δεν θα είχε συμβεί χωρίς τις ακούραστες 
προσπάθειες που καταβάλλουν οι υπέροχοι οικοδεσπότες μας. Σας ευχαριστούμε ολόψυχα 
και ευχόμαστε να σας συναντήσουμε σύντομα στις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν!!!  
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