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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Κύριος στόχος της επίσκεψης στην Ιταλία ήταν να φέρει σε επαφή και αλληλεπίδραση τους εκπαιδευτικούς 
και τους µαθητές του σχολείου µας µε συναδέλφους και µαθητές µιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας. 
 
Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιµο για τους µαθητές να έρχονται σε επαφή µε άλλα συστήµατα, 
νοοτροπίες και πολιτισµούς. Να γνωρίσουν τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και τους ανθρώπους του ώστε 
να αντιλαµβάνονται πώς πρέπει να δρουν, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται σ΄ αυτόν, όπως επίσης 
πώς να εδραιώνουν την ευρωπαϊκή διάσταση των σπουδών τους σε όλα τα επίπεδα 
 
Το Γυµνάσιο–Λύκειο «G.LORENZINI»  της Pescia, της πόλης της περιοχής της Τοσκάνης, µας φιλοξένησε 
µε ζεστασιά, Στο παραπάνω σχολείο οι µαθητές και οι µαθήτριες του σχολείου µας έδωσαν τον καλύτερο 
εαυτό τους είτε χορεύοντας σειρά παραδοσιακών χορών, είτε τραγουδώντας σύγχρονα και παραδοσιακά 
τραγούδια, είτε παίζοντας µουσική µε τις κιθάρες τους. Οι Ιταλοί συµµαθητές τους, µας παρουσίασαν ένα 
θαυµάσιο σε σύλληψη και εκτέλεση θεατρικό δρώµενο που κάτω από µια θαυµάσια µουσική, φορώντας 
εκπληκτικές στολές εποχής,  αποτυπώθηκε  η ιστορία της Ιταλίας µε όλα τα διάσηµα  πρόσωπα από την 
ιστορία, την τέχνη, τον αθλητισµό και την µόδα. 
Η Φλωρεντία η µητρόπολη της αναγέννησης, η Μπολόνια µε το µεσαιωνικό ιστορικό κέντρο, η Μάντοβα, η 
πανέµορφη γενέτειρα του Βιργιλίου, η Πίζα µε την 
πασίγνωστη πλατεία των θαυµάτων, η Βερόνα, η Λούκα το Μοντεκατίνι είναι οι πόλεις που 
επισκεφτήκαµε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού µας στην Ιταλία 
Η επίσκεψη στην Ιταλία ολοκληρώθηκε µ΄ένα περίπατο στη Μεγάλη Λίµνη (Lago di garda)  όπου είχαµε 
την ευκαιρία να γνωρίσουµε τις φυσικές οµορφιές µε το πλούσιο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Κατά την 
παραµονή µας στην Ιταλία , καλλιεργήθηκε στους µαθητές µας η αλληλοκατανόηση και η γνωριµία µε τους 
ιταλούς µαθητές, η κοινωνικοποίηση και η συνειδητοποίηση της πολιτιστικής τους κληρονοµιάς. 
Τελειώνοντας θέλω να υπογραµµίσω την άψογη συµπεριφορά, την υπευθυνότητα, την  σοβαρότητα και την 
ευγένεια των µαθητών µας σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εκδροµής  και να τους ευχηθώ στη ζωή 
τους να κάνουν πολλά ταξίδια που να τους φέρουν γνώσεις και εµπειρίες, διδάγµατα για µίµηση ή και 
αποφυγή. Η ψυχαγωγία, η γνώση και η περιπέτεια είναι τα  χαρακτηριστικά του καλού ταξιδιού. 
        Η εκδροµή δεν θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί χωρίς την πολύτιµη βοήθεια των συνοδών 
συναδέλφων κ. Παναγιωτοπούλου Αικατερίνης, κ. Πανακάκη Άρτεµις, κ.Βερικίου Ευσταθίας κ. Χαϊµαντά 
Σωτήρη και κ.Γεωργακόπουλο Γρηγόρη που µε ευθύνη και αγάπη συνέβαλαν στην υλοποίηση και 
επιτυχία του προγράµµατος. Ιδιαίτερα υπογραµµίζω τη συµβολή του συναδέλφου µουσικού του σχολείου µας 
κ. Γεωργακόπουλο Γρηγόρη που δίδαξε τα τραγούδια που η χορωδία τραγούδησε, καθώς και της 
καθηγήτριας παραδοσιακών χορών του Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων κ. Μαρίνας Στέλλα που δίδαξε 
τους χορούς που οι µαθητές χόρεψαν στην εκδήλωση στο ιταλικό σχολείο. Εξαίρω επίσης την προσπάθεια 
για την επιµέλεια της έκδοσης του βιβλίου και του CD, αφιερώµατος ,στην εκδροµή αυτή  κ. Χαϊµαντά 
Σωτήρη. 
Όλους τους παραπάνω ευχαριστώ θερµά. Ευχαριστούµε επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μελισσίων και το 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου µας για την οικονοµική ενίσχυση, καθώς επίσης και το 
γραφείο ταξιδίων ΄΄Μέµνων΄΄ για το άρτιο και ασφαλές ταξίδι που µας προσέφερε. 
 
Ο  ∆ιευθυντής  
 
Κορµπάκης Θεόδωρος 
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Εµείς και το «µαθαίνω ταξιδεύοντας» 

Για πέµπτη φορά, το «µαθαίνω ταξιδεύοντας» βρήκε το δρόµο του για τον 
αγαπηµένο µας προορισµό, τη γειτονική Ιταλία. Όπως πάντα, σκοπός µας 
ήταν να συγχωνεύσουµε τα εκ πρώτης όψεως ασυµβίβαστα: Την ψυχαγωγία 
µε τη µάθηση, την πειθαρχία µε το σεβασµό στην ατοµικότητα, την αυτονοµία 
µε την κοινωνικότητα.  Πιστεύουµε ότι καταφέραµε να δηµιουργήσουµε ένα 
ευχάριστο περιβάλλον µάθησης, µαζί µε καινούργια ενδιαφέροντα  και  
ερωτηµατικά  που θα συντροφεύουν τους µαθητές µας στα χρόνια που 
έρχονται.  Για µας το «µαθαίνω ταξιδεύοντας» δεν είναι τίποτα λιγότερο και 
τίποτα περισσότερο από τη µορφή της εκπαίδευσης που θα θέλαµε να 
παρέχουµε σε όλους τους µαθητές µας, µια µορφή εκπαίδευσης που δεν 
«καθοδηγεί» τους µαθητές, απλά τους δείχνει τη σωστή κατεύθυνση.  

 
Εκ µέρους της οµάδας των συνοδών καθηγητών, 

Σωτήρης Χαϊµαντάς 

 

 

Η διαδροµή µας 
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Χαιρετισµός του 1ου Γυµνασίου Μελισσίων  

στους Ιταλούς συµµαθητές τους 

Αγαπητοί µας φίλοι και συµµαθητές, 
 
είµαστε µαθητές και µαθήτριες της Τρίτης τάξης του 1ου Γυµνασίου 
Μελισσίων. Τα Μελίσσια είναι ένα προάστιο της Αθήνας και βρίσκεται 15 km 
βόρεια από το κέντρο της πόλης, στους πρόποδες του Πεντελικού όρους. 
 
Από τα σπλάχνα του βουνού αυτού οι Έλληνες πήραν το λευκό µάρµαρο για 
να χτίσουν τα µνηµεία της Ακρόπολης και το στάδιο της Αθήνας ,όπου για 
πρώτη φορά το 1896 έγιναν οι σύγχρονοι ολυµπιακοί αγώνες. 
 

Σκοπός του ταξιδιού 
µας είναι να 
γνωρίσουµε την 
όµορφη χώρα και 
πόλη σας, να σας 
µεταφέρουµε το 
µήνυµα της ειρήνης 
της παγκόσµιας 
φιλίας και 
συνεργασίας των 
λαών, αξίες που 
γεννήθηκαν στην 
Αρχαία Ολυµπία. 
 
Φίλοι Ιταλοί 

συµµαθητές, 
σήµερα που η 
παγκόσµια ειρήνη 
κινδυνεύει και οι 

αδύναµοι λαοί υποφέρουν από τους ισχυρούς της γης εµείς η νέα γενιά ας 
ενώσουµε τα χέρια για να διώξουµε τον εφιάλτη του πολέµου από τη γη. 
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Τετάρτη 20 Απριλίου 2005: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ 
 
Συγκέντρωση στο σχολείο µας ώρα 11:00, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση 
για την Πάτρα. Άφιξη επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους ώρα 17:00. ∆ιανυκτέρευση εν 
πλω. 

 
 
Όλοι µας ξέραµε πως αυτή η εκδροµή δεν ήταν σαν τις προηγούµενες 

που θα γυρίζαµε το µεσηµέρι. Πάντως αυτό που σκεφτόµαστε δεν ήταν 
σίγουρα η ηµέρα του γυρισµού. 

Ένα πρωινό φορτωµένοι όλοι µε τις βαλίτσες µας γεµάτοι χαρά και 
αγωνία ξεκινήσαµε προς την πραγµατοποίηση του πλέον αληθινού ονείρου, το 
ταξίδι προς την Ιταλία. Φαινόµασταν σα να πηγαίνουµε να κατακτήσουµε τον 
κόσµο, ή κάτι τέτοιο…αλλά απλά ήµασταν ενθουσιασµένοι. Ο καθένας για 
τους δικούς του διαφορετικούς λόγους. 

Μετά από ένα πολύωρο ταξίδι, φτάσαµε τελικά στην Πάτρα όπου 
επιβιβαστήκαµε στο πλοίο. Έκπληκτοι από το εσωτερικό του πήραµε τα 
κλειδιά της καµπίνας µας και σιγά-σιγά βλέπαµε την Ελλάδα να χάνεται 
ανάµεσα στα κύµατα. Πιστεύω πως όλοι µας νοιώθαµε σαν το σπίτι µας, παρά 
τα µικρά προβλήµατα που πιθανόν συναντήσαµε. Έτσι κι αλλιώς ο στόχος µας 

ήταν να µάθουµε πολλά και να 
περάσουµε όσο γινόταν πιο καλά. 

Το βράδυ µας στο πλοίο 
ήταν πραγµατικά εκπληκτικό, 
καθώς οι καθηγητές µας επέτρεψαν 
να πάµε στη ντίσκο του πλοίου. 
Βέβαια κάποιοι άλλοι στην ήρεµη 
πλευρά του καραβιού, προτίµησαν 
να κοιτάζουν το φεγγάρι που άγγιζε 
µε το φως του τα κύµατα. Ωστόσο 
κάποιοι άλλοι θέλησαν να πάνε και 
στις δύο πλευρές. 

Ύστερα από αυτή την 
όµορφη βραδιά, γύρω στα µεσάνυχτα έπρεπε να πάµε να ξεκουραστούµε 
επειδή  µας περίµενε µια εξίσου εξαντλητική αλλά και φανταστική ηµέρα στις 
όµορφες και γραφικές πόλεις της Ιταλίας. 

Στο τέλος αυτής της νύχτας φανταζόµουν τις ωραίες µέρες που θα 
ακολουθούσα στις ιταλικές πόλεις, αλλά συγχρόνως σκεφτόµουν την ηµέρα 
του γυρισµού που ευχόµουν να αργήσει να έρθει. 

 
Μαρίνα Ιωάννου 

 
 



 6

Οι εκδροµές µου αρέσουν πολύ – και σε ποιόν δεν αρέσουν άλλωστε ; - 
κυρίως όταν γίνονται σε µέρη που δεν έχω ξαναπάει. 
20/4/2005: Ηµέρα σχολικής εκδροµής στην Ιταλία! Από νωρίτερα η 
προετοιµασία ήταν πυρετώδης. Πολύ καλή οργάνωση από µουσική, 
φωτογραφικές µηχανές, κέφι και καλή διάθεση. Την ώρα της εκκίνησης -
11:15-, συνεπείς όλοι, µε του σάκους στον ώµο, βρισκόµαστε στο 
προκαθορισµένο σηµείο. Από τη χαρά µας 
αστειευόµαστε, ώσπου φύγαµε µε προορισµό 
το λιµάνι της Πάτρας. Ο δρόµος αρκετός µέχρι 
εκεί, ο νους µας όµως πάντα στον τελικό 
προορισµό. Που και που τα µάτια στρέφουν 
ολόγυρα και κοιτούν την οδική διαδροµή, αλλά 
όλα φαίνονται τόσο γνώριµα… 
Σε λίγες ώρες θα είµαστε στο πλοίο που θα µας 
ταξιδέψει στη γειτονική Ιταλία. Λίγοι από µας 
έχουν ταξιδέψει τόσες ώρες και µε τέτοιο πλοίο! Έχω την αίσθηση πως αυτό 
το ταξίδι θα είναι ξεχωριστό, ονειρικό, µια µοναδική εµπειρία. Κοιτάζω κάθε 
τόσο το ρολόι µου….Ώρα 1:30, κοντεύουµε να φτάσουµε στο λιµάνι. Σε λίγες 
ώρες από τώρα θα είµαστε καταµεσής στο Ιόνιο πέλαγος, µε τη θάλασσα να 
ενώνεται µε τα σύννεφα του δειλινού και να µας αποµακρύνει από τις 
ελληνικές ακτές. Το πλοίο µε την πλώρη στραµµένη στην άγνωστη για µένα, 
µέχρι τώρα, Ιταλία! Πρωτόγνωρες συγκινήσεις…!!!  

Άρης Καρώνης 
 

Έφτασε επιτέλους η µέρα για την πολυπόθητη εκδροµή. Από µέρες όλοι οι 
συµµαθητές µου ετοιµαζόµασταν πυρετωδώς για την εκδροµή. Ετοιµάζαµε τα 
απαραίτητα πράγµατα, όπως CD, φωτογραφικές  µηχανές, φιλµ και ρούχα. Οι 
περισσότεροι από µας δεν µπορούσαµε να κοιµηθούµε από την αγωνία µας. 

Πρωί – πρωί όλο αγωνία, νοµίζοντας ότι έχω 
αργήσει, βγήκα στο δρόµο και γρήγορα έφτασα 
στο σχολείο, φοβούµενος ότι δεν θα προλάβω 
το λεωφορείο. Στο προαύλιο είχαν ήδη µαζευτεί 
οι συµµαθητές µου και περίµεναν το σύνθηµα 
της αναχώρησης. Ο οδηγός µας τακτοποίησε τις 
βαλίτσες και αφού αποχαιρετίσαµε τους δικούς 
µας ανεβήκαµε στο λεωφορείο. Κατά τη 
διάρκεια της διαδροµής µέχρι την  Πάτρα, που 

ήταν περίπου 6 ώρες, γελάσαµε, είπαµε ανέκδοτα και βγάλαµε πολλές 
φωτογραφίες. Αγωνιούσαµε πώς θα εξελιχθεί η εκδροµή. Φτάνοντας στη 
Πάτρα είδαµε στο λιµάνι αρκετά µεγάλα πλοία. Το πλοίο που επιβιβαστήκαµε 
φάνταζε στα µάτια µου επιβλητικό. Πήραµε το κλειδί και µπήκαµε ανά 
τέσσερις στις καµπίνες. 
Αφού τακτοποιηθήκαµε, αφήσαµε τις καµπίνες και αρχίσαµε παρέες-παρέες να 
εξερευνούµε το πλοίο. Αργότερα κάποιοι συµµαθητές µου χόρεψαν στη 
ντίσκο, ενώ κάποιοι άλλοι σε άλλο σαλόνι του πλοίου άκουγαν και χόρευαν 
παραδοσιακά τραγούδια. Τη νύχτα µέσα στη καµπίνα µας, λέγαµε ιστορίες και 
περιµέναµε µε ανυποµονησία την επόµενη ηµέρα.                               

Ηλίας Ταµίσης  
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Πέµπτη 21 Απριλίου 2005: ΑΝΚΟΝΑ – ΜΠΟΛΩΝΙΑ -                      
ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ 

Άφιξη στην Ανκόνα ώρα 12:30, αποβίβαση και αναχώρηση για τη Μπολώνια όπου 
κάνουµε στάση για ξεκούραση, φαγητό και σύντοµη επίσκεψη και ξενάγηση. Βλέπουµε 
το µεσαιωνικό ιστορικό κέντρο της πόλης, τον Άγιο Πετρόνιο. Τον ιδιόρρυθµο πύργο 
Αζινέλλι, την πιάτσα του Ποσειδώνα µε το µέγαρο ντελ Ποντεστά  και άλλα. 
Αναχώρηση για Montecatini, το ξακουστό τουριστικό θέρετρο της κεντρικής Ιταλίας 
από τα Ρωµαϊκά χρόνια. Άφιξη στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 
Η προηγούµενη ηµέρα ήταν γεµάτη από 
ένταση και προσδοκία γι’ αυτό το 
πολυπόθητο ταξίδι µας στην Ιταλία που τόσο 
καιρό καρτερούσαµε και ονειρευόµαστε. 
Επιτέλους λίγες µέρες ξεγνοιασιάς µε τους 
συµµαθητές και φίλους και φυσικά τους 
αγαπηµένους µας καθηγητές. 
Ευτυχώς το ταξίδι στο πλοίο ήταν ευχάριστο 
και η καινούργια ηµέρα µας βρήκε όλους 
ξεκούραστους και χαρούµενους γιατί πλησιάζαµε στον προορισµό µας που 
ήταν το λιµάνι της Ανκόνα. Αφού πήραµε το πρωινό µας στο εστιατόριο του 
πλοίου, ετοιµάσαµε όλοι τα πράγµατά µας και ήµαστε έτοιµοι για την 
αποβίβαση. 
Αντικρίζοντας το λιµάνι της Ανκόνα η χαρά µου ήταν απερίγραπτη, όλα όπως 
έδειχναν από την αρχή, µας υπόσχονταν πέντε υπέροχες και αξέχαστες µέρες  
στη γειτονική µας µαγευτική χώρα Ιταλία. 
Επιβιβαστήκαµε στο τουριστικό λεωφορείο και ξεκινήσαµε µε προορισµό την 
«κόκκινη πόλη» όπως την αποκαλούν την µαγευτική Μπολώνια. Μετά από 
τρεις περίπου ώρες διαδροµής στους µεγάλους επαρχιακούς 
αυτοκινητόδροµους της Τοσκάνης και µε θέα τα καταπράσινα λιβάδια που 
θυµίζουν τοπία  όµοια σαν αυτά της χώρας µου, φτάσαµε στην Μπολώνια την 
πόλη της διανόησης και της τέχνης από την ιστορική περίοδο του Μεσαίωνα. 

Τα µάτια δεν 
χόρταιναν να κοιτούν 
τα υπέροχα κόκκινα 
παραδοσιακά κτίρια, 
τους Μεσαιωνικούς 
πύργους και τις 
πανέµορφες πλατείες. 
Το πρώτο µέρος που 
επισκεφτήκαµε, ήταν 
η πλατεία µε το 
πελώριο άγαλµα του 
Ποσειδώνα  και την 
εκκλησία του Αγίου 
Πετρονίου. Μετά από 
µια σύντοµη  βόλτα 
στους µεγάλους 

δρόµους και στα όµορφα στενά της Μπολόνια, ξεκινήσαµε κουρασµένοι για 



 8

την πόλη Μοντεκατίνι, όπου και διανυκτερεύσαµε σε ένα πολυτελές 
ανακαινισµένο παραδοσιακό ξενοδοχείο. 
Η πρώτη µέρα µας στην Ιταλία κύλησε όµορφα κι ευχάριστα, µα η κούραση 
ήταν αρκετή για να συνειδητοποιήσουµε το όνειρο που ζούµε…. 

Βασίλης Ανδρουτσόπουλος 

 
 
Πέµπτη 21 Απριλίου, 
η δεύτερη µέρα της 
εκδροµής µας και όλοι 
είµαστε 
ενθουσιασµένοι και 
µε χαρά περιµένουµε 
να φτάσουµε στην 
Ανκόνα  ώστε να 
ξεκινήσει το όνειρο. 
Το πρωινό ξύπνηµα 
ήταν ελεύθερο αλλά 
όλοι ξυπνήσαµε νωρίς 
για να 
παρακολουθήσουµε 
τα κύµατα και να 
κάνουµε βόλτες  στο 
πλοίο. Επειδή η ώρα της άφιξης έφτανε µαζευτήκαµε όλα τα παιδιά, οι 
καθηγητές και ο οδηγός µας ο κ. Θανάσης στο µπροστινό µέρος του πλοίου 
για να θαυµάσουµε το λιµάνι της Ανκώνα. Όταν φτάσαµε στο λιµάνι, 
αποβιβαστήκαµε και αφού συναντήσαµε το ξεναγό µας άρχισε η διαδροµή µας 
µε πρώτη στάση τη Μπολώνια. Μια πόλη της Βόρειας Ιταλίας, µια πόλη της 
τέχνης και της διανόησης, του εµπορίου και της βιοµηχανίας. Εκεί είδαµε το 
µεσαιωνικό ιστορικό κέντρο της πόλης, την εκκλησία του Αγίου Πετρωνίου, 
τον ιδιόρρυθµο πύργο Αζινέλλι, την πιάτσα του Ποσειδώνα  µε το µέγαρο ντελ 

Ποντεντά. 
 
Αφού τελείωσε η ξενάγηση είχαµε την 
ευκαιρία να κάνουµε τη βόλτα µας και 
να γευτούµε  το πρώτο παγωτό από 
την Ιταλία, και να γνωρίσουµε τις 
αρκετά υψηλές τιµές τους. 
Όταν τελείωσε η πρώτη περιήγηση µας 
στην Ιταλία αναχωρήσαµε για την 
πόλη Μοντεκατίνι όπου βρισκόταν το 
ξενοδοχείο µας. 

 
Γιασεµή Φράγκου 
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Παρασκευή 22 Απριλίου 2005: PESCIA-LUCCA-PISA 
Προγευµατίζουµε και µεταφερόµαστε στο σχολείο της Pescia όπου πραγµατοποιείται 
συνάντηση µαθητών και καθηγητών και γίνεται παρουσίαση των εργασιών των δύο 
σχολείων.  Μετά το µεσηµέρι επισκεπτόµαστε την περίφηµη πλατεία των θαυµάτων στη 
Pisa, όπου βλέπουµε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό, το Βαπτιστήριο και τον 
κεκλιµένο πύργο. Συνεχίζοντας επισκεπτόµαστε την µεσαιωνική Lucca. Ολόκληρη η 
παλιά πόλη είναι ένα στολίδι. Επιβλητικά αρχοντικά, το ρωµαϊκό φόρουµ 
µεταµορφωµένο σε αγορά από το1000 µ.Χ., ο Άγιος Μαρτίνος και η πλατεία 
αµφιθεάτρου, αλλά και τα τείχη του 16ου αιώνα ακέραια, είναι ένας σύντοµος 
κατάλογος των αξιοθέατων της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
 
Σήµερα µετά το πρωινό εγερτήριο που σήµανε το τηλέφωνο του δωµατίου 
του ξενοδοχείου και µετά από ένα εξουθενωτικό πρωινό, επιβιβαστήκαµε στο 
πούλµαν και κατευθυνθήκαµε προς το σχολείο της πόλης Pescia, παίρνοντας 
µέσα από γραφικές τοσκάνικες πόλεις καθώς και από τη γενέτειρα του Κολόντι 

Κάρλο , συγγραφέα του Πινόκιο. Φτάνοντας στο κλειστό γήπεδο του σχολείου 
σίγουρα περιµέναµε µια διαφορετική υποδοχή. Όλοι φανταζόµαστε όλο το 
σχολείο να κάθετε µπροστά µας µαζί µε τους καθηγητές και να περιµένουν 
όλοι να παρακολουθήσουν το πρόγραµµά µας. Πας υποδέχτηκε µια οµάδα 
µαθητών µε µερικούς καθηγητές τους. Είχαν ετοιµάσει ένα ηχοσύστηµα και 
ένα τραπέζι µε παραδοσιακή ιταλική πίτσα και αναψυκτικά. Τους 
παρουσιάσαµε ένα πρόγραµµα µε πολλά ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια  και 
µελωδίες από όλη την Ελλάδα. Μετά ακολούθησαν οι παραδοσιακοί ελληνικοί 
χοροί. Οι Ιταλοί µαθητές τραγούδησαν µαζί µας το ιταλικό τραγούδι που τους 
παρουσιάσαµε ενώ τους εντυπωσιάσαµε όταν όλοι  τραγουδήσαµε µαζί 

ελληνικά ρόκ τραγούδια. 
Η παράσταση των Ιταλών 
µαθητών ήταν εξίσου 
εντυπωσιακή. Φορώντας φορεσιές 
που οι ίδιοι είχαν ετοιµάσει 
έκαναν µια µικρή παρέλαση 
µπροστά µας υποδυόµενοι 
µεγάλες προσωπικότητες του 
ιταλικού έθνους. Όπως ο 
Χριστόφορος Κολόµβος, ο 
Λεονάρντο ντα Βίτσι, ο Παβαρότι, 
ο ∆άντης και άλλοι.  Μας 
εντυπωσίασε ο τρόπος µε τον 



 10

οποίο αντιµετώπιζαν τα µειονεκτήµατα των προσώπων που µιµούνταν, 
πράγµα που ίσως εµείς δεν θα µπορούσαµε να κάνουµε. Αφού ανταλλάξαµε 
τηλέφωνα και αριθµούς  e- mail, ξεκινήσαµε για την Πίζα την Τοσκάνικη πόλη 
που κάποτε  ήταν µια µεγάλη           ναυτική δύναµη ισάξια της Γένοβας και 
της Βενετίας και γενέτειρα διάσηµων προσωπικοτήτων όπνς ο Γαλιλαίος. Αφού 

περάσαµε µε δυσκολία το πλήθος των ενοχλητικών πλανόδιων φτάσαµε στο 
εκπληκτικό κάµπο ντελ Μιράκολι, την αυλή των θαυµάτων. Τα µαρµάρινα 
αριστουργήµατα, το βαπτιστήριο το κοιµητήριο και το Ντουόµο καθώς και οι 
τουρίστες µε τους φοιτητές που λιαζόντουσαν στο πράσινο χορτάρι της 
πλατείας, έκαναν το κλίµα µοναδικό. Μετά από µια ξενάγηση στο εσωτερικό 
του Ντουόµο και αφού θαυµάσαµε τον περίφηµο κεκλιµένο πύργο της Πίζας 
µας άφησαν ελεύθερους να τραβήξουµε φωτογραφίες και να περιπλανηθούµε 
στα σοκάκια της πόλης µε τα τουριστικά µαγαζιά και τις τζελατερίες. 
 Στη συνέχεια ακολούθησε η βόλτα µας στη Λούκα. Το ιστορικό της 
τοσκάνικης πόλης περιτριγυρισµένο από παλιά τείχη, µας επιφύλαξε πολλές 

εκπλήξεις, στενά δροµάκια, 
όµορφες πλατείες, 
αµφιθέατρα, όµορφες 
ροµανικές εκκλησίες µε 
φανταχτερό µάρµαρο και 
έντονες συζητήσεις µε 
Ιταλούς σχετικά µε το 
ποδόσφαιρο. 
Η ηµέρα µας τελείωσε µε 
ατελείωτες συζητήσεις και 
κουβέντα µε τους Ιταλούς 
µαθητές που µας 
επισκέφτηκαν αργά το 
απόγευµα στο ξενοδοχείο.  

Ήταν σίγουρα µια ηµέρα που µας έµεινε αξέχαστη, όπως άλλωστε και 
ολόκληρη η εκδροµή στην Ιταλία. 

Χρήστος Μοντσενίγος 
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Σήµερα επισκεφτήκαµε το σχολείο της Pescia, γνωριστήκαµε µε τους µαθητές 
και τους καθηγητές. Έπειτα τα δύο σχολεία παρουσιάσαµε διάφορες εργασίες 
που είχαµε ετοιµάσει. Πιο αναλυτικά, η χορωδία του σχολείου µας παρουσίασε 
παραδοσιακά   και σύγχρονα ελληνικά τραγούδια για τα οποία είχε 

προετοιµαστεί, καθώς και ένα ιταλικό τραγούδι. Αργότερα τα παιδιά χόρεψαν 
παραδοσιακούς χορούς. Μετά το διάλειµµα ξεκίνησε τις παρουσιάσεις το των 
εργασιών του το ιταλικό σχολείο, συγκεκριµένα παρουσίασε διάφορα 
αποσπάσµατα µε κωµικό τρόπο από κάποια θεατρικά έργα, όπως για 
παράδειγµα «ο Ρωµαίος και η Ιουλιέτα» και άλλα. Αποχωρήσαµε από το 
σχολείο µε τις καλύτερες εντυπώσεις. Όλα όσα µας παρουσίασαν ήταν πολύ 
ενδιαφέροντα. 
Στη συνέχεια επισκεφτήκαµε την Πίζα όπου είδαµε τον εντυπωσιακό 
καθεδρικό ναό, το βαπτιστήριο καθώς και τον κεκλιµένο πύργο. Ο πύργος της 
Πίζας ήταν πολύ ψηλός και ο ξεναγός µας εξήγησε τον συγκεκριµένο λόγο για 
τον οποίο έχει µια κλίση προς την µια πλευρά. 
Μετά από την Πίζα προχωρήσαµε προς την Μεσαιωνική Lucca.Εκεί είδαµε 
διάφορα αξιοθέατα. Το βράδυ της ίδιας ηµέρας καλέσαµε τα παιδιά του 
ιταλικού σχολείου και µας επισκεφτήκαν στο ξενοδοχείο µας. Η συµπεριφορά 
τους απέναντί µας ήταν πολύ φιλική. 
Γενικώς παρατήρησα ότι η Ιταλία είναι µια 
πολύ ενδιαφέρουσα χώρα και αυτό που 
µου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και µου 
άρεσε πιο πολύ ήταν ο καθεδρικός ναός 
για την αρχιτεκτονική του. Με 
εντυπωσίασε πολύ η εξωτερική του 
πλευρά καθώς και ο τρόπος που ήταν 
φτιαγµένος. Συγχρόνως, µε ενθουσίασε 
ιδιαίτερα ο πύργος της Πίζας γιατί θεωρώ 
εντυπωσιακό το γεγονός  ότι είχε κλίση από την µια πλευρά. 
Ήταν µια ενδιαφέρουσα και σηµαντική εκδροµή για εµάς, πληροφορηθήκαµε 
πολλά για τους ξένους λαούς, για τον τρόπο ζωής τους και µάθαµε πράγµατα 
τα οποία σίγουρα αξίζει να θυµόµαστε. 

Χριστίνα Βόσσου 
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Το ξενοδοχείο που µείναµε στο Montecatini ήταν τέλειο! Εγώ βασικά είχα το 
καλύτερο δωµάτιο. Αφού ξυπνήσαµε, κατεβήκαµε στη τραπεζαρία. Το πρωινό 
ήταν έτοιµο! Ήταν το καλύτερο της ζωής µου. Μετά επιβιβαστήκαµε στο 
πούλµαν µε οδηγό τον κ. Θανάση όπου ο ξεναγός κ. 
Γιάννης, µας ξενάγησε στα µικρά γραφικά χωριά. Όταν 
φτάσαµε στη Pescia επισκεφτήκαµε το σχολείο που θα µας 
φιλοξενούσε. Αφού πρώτα οι Ιταλοί µαθητές µε τους 
καθηγητές τους παρακολούθησαν τη χορωδία µας, τη 
χορευτική µας οµάδα παραδοσιακών χορών και το 
συγκρότηµά µας που τραγούδησε ελληνικό ροκ, µας 
παρουσίασαν µια καταπληκτική θεατρική παράσταση. 
Έπειτα επήγαµε στην Piza και µαγευτήκαµε από το µέγεθος 
αλλά και την κλίση του καµπαναριού, γνωστού ως κεκλιµένος πύργος της 
Πίζας. Το βαπτιστήριο ήταν και αυτό τέλειο. 
 Αργότερα επήγαµε στην αγορά και κάναµε τα ψώνια µας. Μετά από πολλές 
επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα, φτάσαµε στο ξενοδοχείο όπου αργότερα 
ήρθαν και οι µαθητές του σχολείου της Pescia, συζητήσαµε, γνωριστήκαµε 
καλύτερα και ανταλλάξαµε διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mail. 

Kλάους Γκίκας 
 

Σάββατο 23 Απριλίου 2005:ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ 
 

Μετά το πρόγευµα αναχωρούµε για την µητρόπολη της αναγέννησης. Βλέπουµε το 
Βαπτιστήριο, την Παναγία των Λουλουδιών ( Μητρόπολη), την πλατεία και το µέγαρο 
της Συνιορίας, το πόντε Βέκκιο στον Αίνο ποταµό, την Σάντα Κρότσε την Πλατεία της 
∆ηµοκρατίας και το µοναστήρι του Αγίου Μάρκου µε το µεγαλύτερο σύνολο 
νωπογραφιών ενός από τους µεγαλύτερους ζωγράφους της αναγέννησης, του Φρα 
Αντζέλικο. Αναχώρηση για Verona, µε ενδιάµεση στάση στο µουσείο της Ferrari. 
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο δείπνο και διανυκτέρευση. 

 
Ξηµερώνει η 23η Απριλίου 2005. Σύµφωνα µε το 
πρόγραµµά µας, πρόκειται να επισκεφτούµε την 
ιστορική πόλη της Κεντρικής Ιταλίας που απλώνεται 
στην κοιλάδα του Άρνου, την ξακουστή Φλωρεντία. 
Έπειτα λοιπόν από ένα δυναµωτικό πρωινό στο 
ρέστοραν του ξενοδοχείου µας, αποχαιρετούµε την 
περιοχή του Montecatini και κατευθυνόµαστε προς τη 
Φλωρεντία. Εκεί, λοιπόν ξεναγούµαστε στο κέντρο της 
πόλης, όπου βρίσκεται η πλατεία της Μητροπόλεως, 
γνωστή ως «Πιάτσα Ντελ Ντουόµο», όπου βλέπουµε 
το βαπτιστήριο και επισκεπτόµαστε τον ονοµαστό 

Καθεδρικό ναό της Παναγίας των λουλουδιών. Πρόκειται για έναν 
εντυπωσιακό και ιδιαίτερα επιβλητικό ναό, µε το ξακουστό κωδωνοστάσιο, 
έργο του Τζιόττο και του Πιζάνο. Ο ναός είναι φτιαγµένος από χρωµατιστό 
µάρµαρο σε κιτρινωπό, πράσινο και ρόδινο χρώµα. Το εσωτερικό του 
κοσµείται από υπέροχα αγάλµατα, γλυπτά και πανέµορφες τοιχογραφίες 
διάσηµων καλλιτεχνών που καθηλώνουν. Έπειτα κατευθυνόµαστε προς την 
πλατεία και το Μέγαρο της Σινιορίας στο νότιο τµήµα της Φλωρεντίας. Εκεί 
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υψώνεται το ιστορικό ανάκτορο «Βέκιο» (1928), µε ύψος 94 µέτρα. Επίσης 
βλέπουµε τηνυπέροχη εκκλησία γοτθικού ρυθµού της Σάντα Κρότσε και το 
µοναστήρι του Αγίου Μάρκου, όπου υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός 
νωπογραφιών του Φρα Αντζέλικο. Βέβαια, µας µένει χρόνος για µια ωραία 
βόλτα στους δρόµους της πόλης, όπου κάνουµε τις αγορές µας, βγάζουµε 
φωτογραφίες και φυσικά γευόµαστε όλοι ένα γευστικό κοµµάτι πίτσας και ένα 
δροσιστικό παγωτό. 
Αργότερα αναχωρούµε ευχαριστηµένοι για την Βερόνα, όπου 
τακτοποιούµαστε στο ξενοδοχείο µας και έπειτα από το δείπνο που ακολουθεί 
γυρίζουµε στα δωµάτιά µας δίνοντας έτσι τέλος στην ευχάριστη αυτή ηµέρα 
και κάνοντας ήδη όνειρα και σκέψεις για την επόµενη που ακολουθεί. 

Σοφία Κουκουλά. 

 
 
Σήµερα το πρωί σηκώθηκα πολύ κεφάτος γιατί σήµερα θα επισκεπτόµασταν 
τη Φλωρεντία, ήµουν κατενθουσιασµένος! Από τις περιγραφές που είχα 
ακούσει περίµενα να δω µια µυθική πόλη. Επίσης για σήµερα κυκλοφορούσε 
µια φήµη µεταξύ των µαθητών ότι οι καθηγητές µας είχαν µια έκπληξη. 
Πριν µπούµε στην πόλη της Φλωρεντίας επήγαµε σε µια πλατεία απ΄ αυτή , 
γιατί από κει µπορούσαµε να θαυµάσουµε την πόλη από ψηλά. Επίσης στην 
πλατεία αυτή υπήρχε ένα µπρούτζινο  άγαλµα του ∆αυίδ που σίγουρα σου 

προκαλούσε τον θαυµασµό. Μετά µπήκαµε στο λεωφορείο και πήγαµε στη 
πόλη. Είχε πολύ κόσµο και ίσως αυτός ήταν ο λόγος που δεν εντυπωσιάστηκα 
τόσο από την πόλη της Αναγέννησης όσο περίµενα. Αφού περπατήσαµε στα 
σοκάκια βγήκαµε µπροστά σ΄ένα πραγµατικά κολοσσιαίο ναό, τον Ντουόµο, 
όπως µας είπε ο κ. Γιάννης ο ξεναγός µας. Απέξω ο ναός ήταν εντυπωσιακός. 
Από µέσα όµως ήταν άλλο πράγµα. Τότε µου προκλήθηκε ένα δέος όχι µόνο 
για τον ναό ,αλλά και τον ίδιο το Θεό. ∆εν είχε καµιά σχέση µε τον µικρό αλλά 
φιλικό ελληνικό ναό. ∆εν ήταν µόνο το τεράστιο µέγεθός του, ούτε τα 
επιβλητικά αγάλµατα, ήταν κυρίως το µουντό και µονότονο σκηνικό του ναού 
που έκανε να νοιώθω λίγο άβολα. Το Giotto το καµπαναριό του ναού, ήταν 
Ανταίο των προσδοκιών µου. Μόνο που κοιτούσα την κορυφή ζαλιζόµουνα. 
Το βαπτιστήριο ερχόταν πιο κοντά στην ελληνική κουλτούρα. Η χρυσή του 
πύλη µε τις σκηνές από την Βίβλο του έδινε µια πιο οικεία µορφή. 
Μετά πήγαµε στη γέφυρα Πόντε Βέκιο, χαρακτηριστικό µνηµείο της 
Φλωρεντίας. ∆εν µπορώ να πω πως τα πράγµατα εξελίχθηκαν όπως θα ήθελα 
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επειδή είχε πολύ κόσµο. Στη συνέχεια περπατήσαµε σε µια στοά, που 
αδυνατώ να θυµηθώ το όνοµά της, µε αγάλµατα όλων των σπουδαίων 
ανθρώπων της πόλης και στο τέλος της στοάς βγήκαµε σε µια πλατεία. Ούτε 
που άκουσα τι µας είπε ο ξεναγός για την πλατεία αυτή. Είχα µείνει έκθαµβος 
µε τα αγάλµατα. Πραγµατικά ήταν µια παρέλαση αγαλµάτων όπως του ∆αυίδ, 
του Ηρακλή του Ποσειδώνα και πολλά άλλα που θαύµαζα µόνο από τα βιβλία. 

Μετά από αυτό τελείωσε η ξενάγησή µας στην 
πόλη του ∆άντη. Είµαστε ελεύθεροι να κάνουµε 
ότι θέλουµε, δυστυχώς ο χρόνος ήταν πολύ 
λίγος για να κάνω όσα πραγµατικά ήθελα. Έτσι 
περιορίστηκα στο να κάνω µερικά ψώνια και να 
δοκιµάσω την φιρεντιανή κουζίνα. Στη λίγη ώρα 
που µου είχε αποµείνει περιπλανήθηκα µε ένα 
τεραστίων διαστάσεων παγωτό στη πόλη για να 
την θαυµάσω µε την ησυχία µου. Έτσι τελείωσε  

και η επίσκεψη µας στην πόλη των Μεδίκων. 
Στο λεωφορείο ο κύριος Κορµπάκης µας αποκάλυψε επιτέλους την περιβόητη 
αυτή έκπληξη. Θα πηγαίναµε στο µουσείο της Ferrari. Ακόµη και 
πρωθυπουργός της Ιταλίας να έµπαινε στο λεωφορείο θα έκανε λιγότερη 
εντύπωση. Αφού πέρασαν µερικά δευτερόλεπτα για να καταλάβουµε τι µας 
είχε πει ο διευθυντής πετάξαµε από χαρά. Για τα αγόρια  είναι ένα άπιαστο 
όνειρο να γκαζώνουν µια Ferrari στην εθνική. Τέλος µετά από αρκετή ώρα 
φτάσαµε  και µπήκαµε στο µουσείο. Το θέαµα ήταν εντυπωσιακό! Ακόµα και 
΄γω που δεν ασχολούµαι µε τα αυτοκίνητα δεν έµεινα ασυγκίνητος καθώς 

έβλεπα παλιά και νέα µοντέλα, ενώ τα φλας και 
οι βιντεοκάµερες δεν σταµάτησαν να 
λειτουργούν. Αυτό που µου έκανε  µεγαλύτερη 
εντύπωση ήταν το εξής περιστατικό. Ένας 
µαθητής θέλοντας να νιώσει την ευχαρίστηση 
του να ανοίγεις την πόρτα µιας Ferrari, άνοιξε 
µία αλλά δυστυχώς γι΄ αυτόν τον είδε ένας 
επιτηρητής. «Non- non» του λεει κουνώντας το 
δάχτυλο και δίνει µια κλωτσιά στην πόρτα για 

να κλείσει. Ύστερα έφυγε σαν να µην συνέβη τίποτα. Αυτό για µας αν δεν 
ήταν  ιεροσυλία ήταν σίγουρα µια βανδαλιστική πράξη. 
Βγαίνοντας από το µουσείο της  Ferrari ένα κόκκινο καπέλο κοσµούσε το 
κεφάλι µου. Στην αρχή είχα αµφιβολίες αν έπρεπε να το πάρω αλλά ευτυχώς 
µια συµµαθήτρια µου µε έπεισε να το κάνω. 
Μετά από όλα αυτά ήµουν πολύ κουρασµένος. Ήδη µέσα στο πούλµαν µε 
πείρε ο ύπνος. Όταν επήγαµε στο ξενοδοχείο αφού έφαγα πήγα κατευθείαν 
για ύπνο. Έτσι κι αλλιώς έπρεπε να ξεκουραστώ. Η επόµενη ηµέρα 
προβλεπόταν πολύ ενδιαφέρουσα…. 

Τάσος Γκότσης 
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Συνεχίζοντας τη διαµονή µας στην Ιταλία, έφτασε η στιγµή που θα 
επισκεπτόµασταν την πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την Φλωρεντία. Μια πόλη 
που εντυπωσιάζει µε τα αξιοθέατά της και τα πολύ ωραία της τοπία. Την πόλη 
που, ύστερα από τη Ρώµη, αποτελεί το δεύτερο καλλιτεχνικό κέντρο της 
Ιταλίας, για τα µουσεία και τα άλλα καλλιτεχνικά της µνηµεία. 
Όταν φτάσαµε εκεί, την θαυµάσαµε από κάποιο υψόµετρο για αρκετή ώρα. 
Εκεί βρισκόταν το άγαλµα του ∆αβίδ, έργο του Μιχαήλ Άγγελου. Η πόλη 
χωρίζεται σε δύο άνισα τµήµατα από τον ποταµό Αίνο. Τα παλιά και 
παράλληλα καλοδιατηρηµένα κτίριά 
της απλώνονται το ένα µετά το άλλο. 
Όµως αυτό που ξεχωρίζει είναι το 
Ντουόµο, το οποίο και επισκεφτήκαµε 
αµέσως µετά. Ο ναός της Αγίας Μαρίας 
ντελ Φιόρε µου έκανε πολύ µεγάλη 
εντύπωση, γιατί µαγεύει µε το πελώριο 
µέγεθός του και τη µεγαλοπρέπειά 
του. Επίσης, φανταστικό είναι και το 
καµπαναριό του Τζιότο και το 
βαπτιστήριο. 
 Μετά κατευθυνθήκαµε προς το Πόντε Βέκιο, τη γέφυρα, στην οποί υπάρχουν 
σπίτια και άλλου είδους κτήρια. Εκεί σταµατήσαµε για να φωτογραφίσουµε 
αυτό το µοναδικό τοπίο, που µας κίνησε το ενδιαφέρον. Ύστερα κάναµε 
βόλτες ελεύθεροι για αγορές και για να γνωρίσουµε αυτή τη σπουδαία πόλη 
µόνοι µας. 
Αργότερα συγκεντρωθήκαµε στο Ντουόµο και αναχωρήσαµε για το δεύτερο 
ξενοδοχείο µας, στη Βερόνα. Πριν όµως φτάσουµε εκεί, µια έκπληξη ήρθε για 
να µαw ξαφνιάσει ευχάριστα, µια επίσκεψη στο εργοστάσιο – µουσείο της 
Ferrari! Αυτή η επίσκεψη ήταν η πιο ιδιαίτερη που κάναµε στην Ιταλία και θα 
µου µείνει αξέχαστη! Όλοι φροντίσαµε να πάρουµε κάποιο ενθύµιο από κει. 
Έτσι, παίρνοντας ξανά το πούλµαν, φτάσαµε στο ξενοδοχείο, όπου 
τακτοποιηθήκαµε, δειπνήσαµε και διανυκτερεύσαµε. Γενικά ήταν µια πολύ 
ωραία και ενδιαφέρουσα ηµέρα, που θα την θυµάµαι όπως και τις άλλες έξι! 

Αγγελική Μπράµα. 
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Κυριακή 24 Απριλίου 2005: MANTOVA –LAGO DI GARDA 
 
Προγευµατίζουµε και ξεκινά η γνωριµία µε την Πανέµορφη γενέτειρα του Βιργιλίου, τη 
θρυλική πόλη της µυθικής Μαντώ, τη Μάντοβα. Βλέπουµε το ιστορικό κέντρο, το 
µέγαρο το τσαγιού, το µέγαρο της δικαιοσύνης, τη βασιλική εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, 
έργο ενός από τους µεγαλύτερους αρχιτέκτονες της αναγέννησης του Αλµπέρτι και το 
µεσαιωνικό κάστρο.Συνεχίζοντας επισκεπτόµαστε µια από τις πιο όµορφες λίµνες της 
βόρειας Ιταλίας, την Γκάρντα. Χαλαρώνουµε απολαµβάνοντας την οµορφιά του τοπίου 
µε τη θέα της λίµνης και γνωρίζουµε το πανέµορφο παραλίµνιο χωριό Sermione. 
Στο τέλος µια στάση στη Verona και επίσκεψη στο σπίτι του Ρωµαίου και της Ιουλιέτας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
 
 
Έχοντας πάρει ένα πλούσιο πρωινό κατευθυνθήκαµε προς την Μάντοβα. Εκεί 
παρακολουθήσαµε για λίγο τη λειτουργία σε µια καθολική εκκλησία. Ο ναός 
ήταν εντυπωσιακός και µεγαλοπρεπής µε δύο υπέροχα αγάλµατα σε µορφή 
αγγέλων όπου στόλιζαν το εσωτερικό του και ένα τεράστιο τρούλο που σου 
προκαλούσε δέος και περιέργεια. Στην συνέχεια, επισκεφτήκαµε ένα παλιό 
αρχοντικό. Επόµενος σταθµός η Βερόνα όπου επισκεφτήκαµε το σπίτι του 

Ρωµαίου και της 
Ιουλιέτας. Μετά την 

ξενάγηση 
επιστρέψαµε στο 
λεωφορείο και 
ταξιδέψαµε προς την 
πολύ ωραία, γραφική 
και ροµαντική 
επίσκεψη στη Λίµνη 
Γκάρντα. Όλα τα 
παιδιά έµειναν 
κυριολεκτικά µε το 
«στόµα ανοιχτό». Το 
τοπίο ήταν πολύ 
γραφικό και 

κατάλληλο για λήψη φωτογραφιών και ροµαντικούς περιπάτους δίπλα στην 
λίµνη.  
Η εµπειρία και από τις τρεις σηµερινές επισκέψεις ήταν µεγάλη και τα 
συναισθήµατα πολύ ωραία. Επιστρέψαµε στο ξενοδοχείο και όλα τα παιδιά 
ήταν απολύτως ικανοποιηµένα, ευχαριστηµένα αλλά και κουρασµένα!!! 

Παναγιώτης Ηλιόπουλος   
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∆ευτέρα 25 Απριλίου 2005:VERONA- ANCONA. 
 
Μετά το πρόγευµα αναχωρούµε για το Ρίµινι µε σκοπό να επισκεφτούµε τη «µινιατούρα 
της Ιταλίας» και στη συνέχεια µε ενδιάµεσες στάσεις φτάνουµε στην Ανκόνα. Επιβίβαση 
στο πλοίο και απόπλους. ∆ιανυκτέρευση εν πλω. 
 
 
Σήµερα ξυπνήσαµε στις έξη το πρωί γιατί οι καθηγητές µας , µας ετοίµαζαν 
µια έκπληξη. Φτιάξαµε τα πράγµατά µας γρήγορα, πήραµε το πρωινό µας  και 
επιβιβαστήκαµε στο πούλµαν που θα µας πήγαινε στη «Μινιατούρα της 
Ιταλίας». Ήταν ένα λούνα πάρκ που µεταξύ των άλλων παρουσίαζε την Ιταλία 
µε όλα τα γνωστά της µνηµεία σε µικρογραφία. Όταν φτάσαµε εκεί, 

δυστυχώς, είχαµε µόνο µία ώρα 
περίπου και γι΄ αυτό δεν 
επισκεφτήκαµε πολλά παιχνίδια. 
Πρώτα είδαµε τα µέρη του λούνα 
παρκ και πραγµατικά ήταν 
υπέροχα! Επίσης, παρόλο που το 
όνοµά του ήταν «µινιατούρα», το 
λούνα πάρκ ήταν τεράστιο. Όταν 
έφτασε η ώρα να µπούµε στα 
παιχνίδια χωριστήκαµε σε δυο 
οµάδες και η κάθε µία πήγε σε 
διαφορετικά παιχνίδια .η οµάδα 
µου επισκέφτηκε δύο απ΄αυτά, 

Φύγαµε λίγο βιαστικά για να προλάβουµε το πλοίο για την επιστροφή. 
Στην αρχή του ταξιδιού η θάλασσα είχε αρκετό κύµα Όταν πέρασε η ώρα η 
θάλασσα ηρέµησε και αρχίσαµε να ετοιµαζόµαστε για ένα πάρτυ – έκπληξη 
που είχαµε διοργανώσει για µια φίλη µας που είχε γενέθλια. Στο τέλος 
χορέψαµε όλοι µαζί στη  Ντίσκο και µετά πήγαµε στις καµπίνες µας για ύπνο. 
Πέρασα πολύ ωραία και εύχοµαι κάποτε να µου ξαναδοθεί η ευκαιρία να 
ταξιδέψω µε τους φίλους και τις φίλες µου! 

Αδαµαντία Καλογήρου 
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Τρίτη 26 Απριλίου 2005: ΕΝ ΠΛΩ –ΠΑΤΡΑ –ΑΘΗΝΑ-ΜΕΛΙΣΣΑ. 
 

Η µέρα κυλάει απολαµβάνοντας µια ηµερήσια κρουαζιέρα. Άφιξη στη Πάτρα ώρα 
14:00 και αναχώρηση για την Αθήνα. Άφιξη στο σχολείο ώρα περίπου 19:00. 
 
Η τελευταία µέρα της εκδροµής έφτασε! Μια ολόκληρη εβδοµάδα πέρασε 
τόσο γρήγορα -χωρίς να το καταλάβουµε- µέσα στον ενθουσιασµό και την 
ευτυχία µας. Μια βδοµάδα σε µια ξένη χώρα, ανάµεσα στους φίλους µας και 
τους καθηγητές µας. Όµως και µια βδοµάδα µακριά από τους δικούς µας και 
την πατρίδα µας. 
Μετά από το πάρτι που κάναµε στο καράβι και τον εξαντλητικό χορό, 
αποφασίσαµε κοντά στη µία τα ξηµερώµατα να πάµε στις καµπίνες µας για 
ύπνο. Ξάπλωσα στο κρεβάτι µου µα πού να µε πάρει ο ύπνος. Έκλεισα τα 
µάτια µου και τότε ήρθαν στο µυαλό µου όλες οι σκηνές που έζησα στην 
Ιταλία. Σαν κινηµατογραφική ταινία πέρασαν από τη σκέψη µου η Santa Maria 
del Fiore και η γέφυρα Πόντε Βέκιο στη Φλωρεντία, η λίµνη Γκάρντα, µε το 

µαγευτικό τοπίο, ο Πύργος της 
Πίζας, η Βερόνα µε τον Ρωµαίο 
και την Ιουλιέτα, η Μπολώνια 
το µουσείο της Ferrari και 
γενικά όλα τα αξιοθέατα. 
Ακόµα µου ήρθαν αναµνήσεις 
από τους ανθρώπους που 
γνωρίσαµε, την κουλτούρα και 
τις καθηµερινές συνήθειες των 
ανθρώπων. ύστερα πιάσαµε τη 
κουβέντα µε τις συµµαθήτριές 
µου που είµαστε στην ίδια 
καµπίνα µέχρι που 
αποφασίσαµε να κοιµηθούµε 

έχοντας στη ψυχή µας συναισθήµατα χαράς και λύπης. Χαράς γιατί σε λίγο θα 
βρισκόµουνα και πάλι κοντά στους δικούς µου και λύπης γιατί τελείωνε η τόσο 
ωραία εκδροµή. Όπου έζησα εφτά ηµέρες µε τους συµµαθητές µου και τους 
καθηγητές µου και που για πρώτη φορά γνώρισα µια καινούρια χώρα. 
Το πρωί ξυπνήσαµε κατά τις εννέα, πήραµε το πρωινό στο self-service, και 
µετά ανεβήκαµε στις καµπίνες µας και µαζέψαµε τα πράγµατά µας για να 
είµαστε έτοιµες. Στο σαλόνι αργότερα συναντηθήκαµε µε τους φίλους µας, 
καθίσαµε όλοι µαζί, συζητήσαµε και κοιτάζαµε από το παράθυρο τη θάλασσα 
και τη στεριά που άρχισε να φαίνεται. Είδαµε την παραλία της Στερεάς 
Ελλάδας και τα νησιά του Ιονίου και σε λίγο µπήκαµε στο λιµάνι. Πήραµε τα 
πράγµατά µας και κατεβήκαµε από το καράβι. Εγώ σ΄αυτό το σηµείο 
αποχαιρέτισα τους συµµαθητές µου και τους καθηγητές µου  γιατί δεν θα 
πήγαινα µαζί τους στα Μελίσσια µε το πούλµαν. Συνέχισα τις διακοπές του 
Πάσχα µε τους γονείς µου στη ∆υτική Πελοπόννησο. 
Πέρασα πολύ ωραία στην εκδροµή στην Ιταλία και απέκτησα εµπειρίες που 
πιστεύω πως θα µείνουν για πάντα στη µνήµη µου. 

Χρισιάννα Τακµατζίδου 
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Ξηµέρωσε δυστυχώς η τελευταία ηµέρα της εκδροµής. Κανείς δεν µπορούσε 
εύκολα να κοιµηθεί. Κάτι η υπερένταση του χορού στη Ντίσκο του καραβιού, 
κάτι το κύµα που είχε η θάλασσα, κάτι οι σκέψεις για την αλησµόνητη 
εκδροµή η οποία σιγά - σιγά τελείωνε. Είχε ήδη µεσηµεριάσει όταν ξεπρόβαλε 
η γέφυρα ρου Ρίου – Αντίρριου, το σύµβολο της νέας  Ελλάδας. Επιτέλους 
βρισκόµαστε στην Ελλάδα. Γύρω στις 3 το απόγευµα κατεβήκαµε από το 
πλοίο και µπήκαµε στο πούλµαν. Εκεί οι περισσότεροι προτίµησαν να 
χαλαρώσουν ακούγοντας µουσική, κάποιοι άλλοι κοιµήθηκαν ενώ ελάχιστοι 
συνέχισαν το ταξίδι µε αστεία και γέλια. 
Τα συναισθήµατα ανάµεικτα. Από τη µια χαρά για την επιστροφή στην Ελλάδα 
και στις οικογένειές µας και από την άλλη η γλυκιά ανάµνηση που µένει από 
αυτή την εκδροµή. Αργά το απόγευµα φτάσαµε στα Μελίσσια. Ο καθένας 
συνάντησε τους συγγενείς του και αποχαιρέτησε µια για πάντα αυτή την 
εκδροµή η οποία γίνεται σιγά –σιγά µια ανάµνηση. 

Νίκος Κουκουλάς   

 

 
 
Σήµερα ήταν η τελευταία ηµέρα της εκδροµής, γι΄ αυτό όλοι ήµασταν 
στενοχωρηµένοι από το πρωί. Στενοχωρηµένοι επειδή η εκδροµή έφτανε στο 
τέλος και µαζί όλα αυτά που ζήσαµε τις τελευταίες ηµέρες. Μακριά από το 
σπίτι για µια εβδοµάδα, νιώσαµε ανεξάρτητοι και πιο ελεύθεροι. Γνωρίσαµε 
καλύτερα τους φίλους µας, αφού ζήσαµε µαζί τους. Μάθαµε τις συνήθειές 
τους κι εκείνοι τις δικές µας, τους ζήσαµε από κοντά. Είδαµε το πρώτο πράγµα 
που κάνουν το πρωί και την τελευταία τους κίνηση πριν κοιµηθούν. ∆εθήκαµε, 
µάθαµε να συνυπάρχουµε και να σεβόµαστε τον άλλο. Να κάνουµε 
υποχωρήσεις όταν πρέπει. Σίγουρα εφτά µέρες δεν αρκούν για να αλλάξει 
ένας άνθρωπος, όµως µπορούν να τον βοηθήσουν να συνειδητοποιήσει πολλά 
πράγµατα. Και µαζί µε όλα αυτά, επισκεφτήκαµε όµορφα µέρη εµπλουτίσαµε 
τις γνώσεις µας, είδαµε όµορφα µέρη, γνωρίσαµε ανθρώπους. Φυλάξαµε στην 
καρδιά µας εµπειρίες και αναµνήσεις που θα µείνουν ζωντανές για µια 
ολόκληρη ζωή. 
Όσον αφορά το πρόγραµµα η σηµερινή µέρα ήταν η πιο άδεια. Το πρωί 
µπορούσαµε να ξυπνήσουµε ό,τι ώρα θέλουµε και να ξεκουραστούµε από το 
πρόγραµµα των άλλων ηµέρων. Στο πλοίο το πρωινό κύλησε ήρεµα. Νωρίς το 
απόγευµα φτάσαµε στην Πάτρα, απ’όπου µε το πούλµαν συνεχίσαµε για την 
Αθήνα. ∆ώσαµε  επίσης ένα συµβολικό δώρο στον οδηγό και τον ξεναγό, µε 
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χρήµατα που συγκεντρώσαµε, για να τους ευχαριστήσουµε για το ωραίο 
ταξίδι. Στο πούλµαν όλοι ήταν µελαγχολικοί, αφού σκέφτονταν την εκδροµή 
που τελειώνει σε λίγο. 
Στο σχολείο πολλοί γονείς είχαν συγκεντρωθεί. Συγκινηµένοι γονείς και παιδιά, 
αφού χαιρετούσαν τους υπόλοιπους έπαιρναν το δρόµο για το σπίτι. Έτσι και 
γω µε τη βαλίτσα στο χέρι ξεκίνησα για το σπίτι. Αυτή η εκδροµή θα µου 
µείνει αξέχαστη!!.... 

Ιωάννα Παπαδάκη 
 

 
 
Στην εκδροµή έλαβαν µέρος: 
 
 

Ανδρουτσόπουλος Βασίλης ΝταβέληΜαρία 
Βόσσου Χριστίνα  Νταµκαρέλου Τατιάνα 
Γκίκας Κλάους Παγουλάτος Αλέξανδρος 
Γκιωνάι Μπεσµίρ Παπαδάκη Ιωάννα 
Γκότσης Αναστάσιος Παππάς Στυλιανός 
∆αµιανίδη Σαµπρίνα Πλάκα Άννα 
∆ιλιντάς Έκτορας Ρίζος Γεώργιος 
Ζαµπετάκης Στυλιανός Ρίζος Σέργιος 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης Σακελλαρίου Ευγενία 
Ιερεµίας Στυλιανός Σακελλαρίου Παγώνα 
Ιωάννου Μαρίνα Σινοπούλου Βασιλεία 
Καλογήρου Αδαµαντία Ταµίσης Ηλίας 
Καρώνης Αριστείδης Τακµατζίδου Χρυσιάννα 
Κουκουλάς Νικόλαος Τσιµπούκη Αργυρώ 
Κουκουλά Σοφία Τσουκνίδας Ιωάννης 
Κωνσταντάκης Φίλιππος Φίλιππας Κωσταντίνος 
Λαγουδάκος Γιώργος Φίλιππας Νικήτας 
Λάζος Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος Αλέξανδρος 
Λιάπη Αικατερίνη Φράγκου Γιασεµή 
Λιόλιου Μιχαέλα Χατζηαργυρίου Θεόδωρος 
Λυκοτραφίτη Μερσίνη  
Μοντσενίγος Χρήστος  
Μοσκάτ Βικέντιος 
Μπράµα Αγγελική 

Τα σκίτσα του εξώφυλλου σχεδίασε ο 
Φίλιππος Κωνσταντάκης 

Μπάνος Αναστάσιος  
 

και  οι συνοδοί καθηγητές: 
 
Κορµπάκης  Θεόδωρος, ∆ιευθυντής  
Πανακάκη  Άρτεµης 
Χαϊµαντάς  Σωτήρης 

Παναγιωτοπούλου  Αικατερίνη  
Βερικίου  Ευσταθία 
Γεωργακόπουλος Γρηγόρης 

 


