
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Μια εκδροµή του 1ου Γυµνασίου Μελισσίων 

Απρίλιος 2007 



 2

Πρόλογος 
 
 
Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος µε τον Όµηρο και τον Οδυσέα Ελύτη. 

Είναι η  Θεά Αθηνά µε τη Μαρία Κάλλας και τη Μελίνα Μερκούρη.  

Είναι τριάντα ακόµα προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας που έδωσαν 

ραντεβού στο Seefeld in Tirol στις 13 Απριλίου 2007. 

Είναι οι µαθητές και οι µαθήτριες του 1ου Γυµνασίου Μελισσίων που 

παρουσίασαν στους µαθητές της µαγευτικής αυστριακής πόλης ένα θεατρικό 

δρώµενο θαυµάσιο στη σύλληψη και άρτιο στην εκτέλεση, φορώντας 

εντυπωσιακές στολές και κάτω από µια θαυµάσια µουσική αποτύπωσαν την 

ιστορία της Ελλάδας µε όλα τα διάσηµα πρόσωπα από την ιστορία, τη τέχνη, 

τον αθλητισµό, τη πολιτική και την επιστήµη. 

Είναι το εφταήµερο ταξίδι στην Αυστρία, υλοποιώντας πρόγραµµα του 

Υπουργείου Παιδείας περί ανταλλαγών και αδελφοποιήσεων, που 

πραγµατοποίησα µε τους 6  συναδέλφους µου και τους 41 µαθητές µας.  

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 τους ώστε να αντιλαµβάνονται πώς 

πρέπει να δρουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται σ΄ αυτόν, όπως 

επίσης πώς να εδραιώσουν την ευρωπαϊκή διάσταση των σπουδών τους σε 

όλα τα επίπεδα. 

Με το σύνθηµα Μαθαίνω ταξιδεύοντας» για έκτη χρονιά οι µαθητές µας 

πραγµατοποιούν ταξίδι στο εξωτερικό, προσπαθώντας πάντα να έχουν µαζί 

τους γνώση, σεβασµό και ευαισθησία για το περιβάλλον της χώρας που 

επισκεπτόµαστε,  ώστε η περιπέτεια που λέγεται ταξίδι να γίνει ψυχαγωγία 

και χαρά για την ανακάλυψη νέων τόπων και ανθρώπων. 

 

Κορµπάκης Θεόδωρος 
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Εµείς και το «µαθαίνω ταξιδεύοντας» 

Για έκτη χρονιά, το «µαθαίνω ταξιδεύοντας» αναζήτησε τον προορισµό του αυτή τη 
φορά στο γραφικό Τυρόλο της Αυστρίας. Όπως και όλες τις προηγούµενες φορές, ο 
προορισµός ήταν µόνο η αφορµή ώστε να συγχωνεύσουµε τα εκ πρώτης όψεως 
ασυµβίβαστα: την ψυχαγωγία µε τη µάθηση, την πειθαρχία µε το σεβασµό στην 
ατοµικότητα, την αυτονοµία µε την κοινωνικότητα. Επιµένουµε λοιπόν να 
«µαθαίνουµε ταξιδεύοντας», µακριά από το µαυροπίνακα και από τετράδια, αλλά µε 
ανοιχτό το νου µας στο καινούργιο, µε σεβασµό στον τόπο, τους ανθρώπους γύρω 
µας  και προπαντός στους εαυτούς µας. Περιττό να αναφέρουµε ότι σε αυτά τα 
«µαθήµατα» όλοι µας οι µαθητές είναι άριστοι.  Τους ευχόµαστε να συνεχίσουν 
πάντα να αριστεύουν, εκεί έξω, στην αληθινή ζωή.  

 
Εκ µέρους της οµάδας των συνοδών καθηγητών, 

Σωτήρης Χαϊµαντάς 

 

 
 

 
 
 

Η διαδροµή µας 
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Seefeld in Tirol 
 

Το Τιρόλο είναι µια από τις 9 αυτόνοµες περιοχές της Αυστρίας και πρωτεύουσά της 
το αρχοντικό µεσαιωνικό Innsbruck -120 χιλιάδες κάτοικοι – στην αγκαλιά των 
Άλπεων κάτω από την κορυφή Χαγκελάκερ. 
Το Innsbruck πήρε το όνοµά του από τον ποταµό Ίν που το διασχίζει και ήταν η 
αγαπηµένη πόλη του Μαξιµιλιανού του 1ου,όπου στο κέντρο δεσπόζουν τα ανάκτορα 
µε το βασιλικό οικόσηµο. Το ιστορικό κέντρο αναλλοίωτο. Ποίηµα. Μικρά γουστόζικα 
µαγαζάκια µε διάφορα σουβενίρ και κεντράκια. Σπίτια παλιά, πανέµορφα, µε τη 
χρονολογία κατασκευής τους στη πρόσοψη, 1452, 1567, 1749 κ.ά., ζωγραφισµένα 
και σχεδιασµένα, σαν πασπαλισµένα µε χρωµατιστή ζάχαρη, εναλλασσόµενου 
ρυθµού, µπαρόκ και ροκοκό, πάνω σ΄ένα πεντακάθαρο και καλοδιατηρηµένο 
καλντερίµι. Το διοικητικό κέντρο µε τη χρυσή στέγη, λουλουδιασµένα µπαλκόνια και 
2700 επίχρυσες πλάκες. 

Πολλά θέρετρα θερινών και χειµερινών 
διακοπών κατακλύζουν ολόκληρο το 
Τιρόλο, µε πολλές χιονοδροµικές πίστες, 
παλιά και καινούρια αρχοντικά και 
εντυπωσιακές ξενοδοχειακές µονάδες. 
Εκπληκτική διαδροµή. ∆αιδαλώδεις 
καλοφτιαγµένοι δρόµοι που ανηφορίζουν 
και κατηφορίζουν τα βουνά. Καταπράσινα 
πεντακάθαρα χωριουδάκια, αµέτρητα σαλέ 
µε λουλουδιασµένα µπαλκόνια, πανύψηλα 
δέντρα, γαλαζοπράσινες λίµνες που 
καθρεφτίζουν στα νερά τους τις πανύψηλες 
κορυφές των γύρω βουνών. Καταρράκτες 
και ποτάµια. Η µαγεία και η οµορφιά χωρίς 
προδοσία, ενσωµατωµένη στο µέτρο, το 
γούστο, τη παράδοση και τη λογική. Όλα 
είναι κτισµένα και τοποθετηµένα, όπως 
πρέπει να είναι κτισµένα και τοποθετηµένα. 
Το χωριό Seefeld σε υψόµετρο 1200 µέτρα, 
απέχει 25 χιλιόµετρα από τα Innsbruck, 
είναι ένα πολυπρόσωπο χωριό, µαγνήτης 

για πολλούς επισκέπτες που θέλουν να συνδυάσουν τη φύση και τον αθλητισµό. Το 
γοητευτικό τιρολέζικο χωριό προσφέρεται και για όσους δεν κάνουν σκι. Προσφέρεται 
για ξεκούραση, αλλά έχει άφθονες δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, όπως 
παγοδροµίες, χόκεϊ επί πάγου, βόλτες µε έλκηθρο, µπάνιο και λασπόλουτρα στη 
µεγάλη δηµόσια πισίνα. 
Το Seefeld έχει έντονη νυχτερινή ζωή µε πολλά εστιατόρια, µπαρ, αλλά και 
καθηµερινές εκδηλώσεις . Ιδιαίτερα την περίοδο των εορτών πραγµατοποιούνται 
υπαίθρια κονσέρτα, ενώ χορωδίες τραγουδούν χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 
Ξεχωριστό είναι το πρωτοχρονιάτικο Ski Jumping.Για τις αγορές σας υπάρχουν πολύ 
ωραία καταστήµατα και στο Seefeld και στο Innsbruck, ενώ αξίζει να δείτε από κοντά 
το δηµόσιο παζάρι που γίνεται στο Innsbruck κάθε πρωί κι΄όσοι θέλουν να 
κυνηγήσουν τη τύχη τους µπορούν να περάσουν το βράδυ τους στο καζίνο της 
πόλης. 

 
Γιάννης Μπαβέλης 
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Χαιρετισµός του ∆ιευθυντή στους αυστριακούς µαθητές και 
καθηγητές 

 
Κύριε ∆ιευθυντά, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, αγαπητοί µαθητές και 
µαθήτριες. 
Ευχαριστούµε θερµά που µας δέχεστε 
σήµερα στο σχολείο σας και την όµορφη 
πόλη σας. 
Κύριος στόχος της επίσκεψής µας στην 
Αυστρία είναι να έλθουµε σ΄ επαφή και 
αλληλεπίδραση τους εκπαιδευτικοί και  
µαθητές του σχολείου µας µε 
συναδέλφους και µαθητές µιας άλλης 
ευρωπαϊκής χώρας. 
Πιστεύουµε ότι είναι εξαιρετικά χρήσιµο 
για τους µαθητές να έρχονται σε επαφή µε άλλα συστήµατα, νοοτροπίες και 
πολιτισµούς. Να γνωρίσουν έναν ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο και τους ανθρώπους 
τους ώστε να αντιλαµβάνονται πώς πρέπει να δρουν να επικοινωνούν και να 
συνεργάζονται µέσα σ΄αυτόν. Μια συνάντηση που έχει να κάνει µε νέα παιδιά που θα 
βοηθήσουν στο νέο δρόµο που ανοίγει η Ευρώπη των 450 εκατοµµυρίων, ένας 
δρόµος που στηρίζεται σε σχέσεις φιλίας, ευηµερίας και ειρήνης ώστε να 
µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τα πολλά και δύσκολα προβλήµατα όπως είναι η 
απειλή της παγκόσµιας ειρήνης, το περιβάλλον, η ανεργία, η εκµετάλλευση και άλλα. 
Η Ελλάδα και η Αυστρία συµµετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η  
ελληνοαυστριακή φιλία συνεχώς αναπτύσσεται. Πολλοί συµπατριώτες σας 
επισκέπτονται το καλοκαίρι την πατρίδα µας και απολαµβάνουν τις θαυµάσιες 
θάλασσές µας και το λαµπρό ήλιο της χώρας µας, ενώ δεν είναι λίγοι οι Έλληνες που 
το χειµώνα επισκέπτονται τα όµορφα αυστριακό βουνά  και επιδίδονται σε χειµερινά 
σπορ.    
Σας ευχόµαστε καλή πρόοδο στις σπουδές σας και καλή προκοπή στη χώρα σας. 
 

 
 

Χαιρετισµός Ελλήνων µαθητών 
 
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 Αυστριακοί 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. 
Ευχόµαστε καλή προκοπή σε σας και στην όµορφη πατρίδα σας. 
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Περνώντας τα σύνορα 
 
Η µέρα που ονειρευόµουνα και περίµενα µε τόση λαχτάρα πίστευα πως ποτέ δεν θα 
έρθει, και όµως ήρθε! Θα αντικρίζαµε χίλια χρώµατα και σχήµατα που αλλάζουν από 

λεπτό προς λεπτό, µαγικές 
εικόνες σαν παιδικό παιγνίδι 
σε µια από τις πιο µαγευτικές 
χώρες του κόσµου, την 
Αυστρία. Οι αιώνες έχουν 
πλάσει τη χώρα µε δύο 
ξεχωριστές όψεις. Η πρώτη 
γοητευτική και ροµαντική, είναι 
εκείνη του ωραίου γαλάζιου 
∆ούναβη της Βιέννης και η 
άλλη είναι η όψη που 
διαµόρφωσαν τα βουνά, το 
περήφανο πνεύµα του Τιρόλο 
όπου κάθε χωριό, κάθε 
κοιλάδα κλείνει µια κοινότητα 
που κάνει ό,τι µπορεί για να 

διατηρήσει τις προαιώνιες παραδόσεις της. ∆ύο διαφορετικές όψεις, δύο διαφορετικοί 
κόσµοι, οι οποίοι δεν συγκρούονται αλλά αλληλοσυµπληρώνονται αρµονικά µέσα 
στη κοινή αίσθηση της εθνικής δόξας. 
Από την πρώτη στιγµή της άφιξης στην Ιταλία οι σκέψεις διαπερνούσαν το µυαλό 
µου µε ταχύτητα φωτός. Άλλη γλώσσα, άλλες συνήθειες, άλλος τρόπος ζωής, άλλος 
πολιτισµός. Κατά τη διάρκεια της διαδροµής, πότε δεξιά πότε αριστερά, υψώνονταν 
µπροστά µας βουνά µε εντυπωσιακές κορυφές χαµένες µέσα στα σύννεφα. Πότε- 
πότε ορθώνονταν η επιβλητική σιλουέτα κάποιου µνηµείου. Όπου και να κοιτούσες 
έβλεπες κτήρια µικρά-µεγάλα, σπίτια, µαγαζιά φτιαγµένα µε καλαισθησία χωρίς 
διάθεση εντυπωσιασµού. Πλησιάζαµε το Μπολτζάνο, µια πόλη της Βόρειας Ιταλίας. 
Μετά την άφιξη µας µε µια γρήγορη µατιά και µια βόλτα στους δρόµους της πόλης 
µπορούσες να µαντέψεις τί θα επακολουθήσει. Ύστερα από αρκετές ώρες ταξίδι 
µπορούσαµε να διακρίνουµε από µακριά τον τελικό προορισµό µας, το χωριό 
Ζέεφελντ. Αντικρίζαµε όσο πλησιάζαµε µικρά χωριουδάκια και τις Άλπεις ΄΄το 
βασίλειο του χιονιού΄΄ να εξέχουν. Το ΄΄βασίλειο του χιονιού΄΄ στα παραµύθια της 
γιαγιάς  ήταν ένα µακρινό και άπιαστο όνειρο, µε φόντο το απέραντο λευκό. Στα 
µαθητικά θρανία µάθαµε για τη Ρωσία τις Σκανδιναβικές χώρες και τα Ιµαλάϊα όπου η 
βαρυχειµωνιά και το χιόνι δοκιµάζουν τις ανθρώπινες αντοχές. Και τώρα σαν έφηβοι 
µας συναρπάζουν ντοκιµαντέρ ή κινηµατογραφικές ταινίες µε θέµα τους αιώνιους 
πάγους που έχουν συνδεθεί µε το όνοµα 
Αλάσκα. Μα τελικά δεν χρειάζεται να 
ανατρέξουµε στην άκρη του πλανήτη για να 
ανακαλύψουµε το βασίλειο του πάγου, αρκεί 
µια επίσκεψη στις Άλπεις στην Αυστρία. 
Την επόµενη ηµέρα είχαµε την ευκαιρία να 
γνωρίσουµε όσο καλύτερα γινόταν τον τόπο 
διαµονής µας. Ένα χωριό που το χαρακτηρίζει 
η γραφικότητα, η ηρεµία αλλά και η 
αυστηρότητα. Τα σπίτια περιποιηµένα, 
σχεδιασµένα σαν πασπαλισµένα µε 
χρωµατιστή ζάχαρη. Τα παρτέρια µε τα πολύχρωµα λουλούδια γλύκαιναν την όψη 
τους, µε µια µατιά νόµιζες ότι τα αγκαλιάζεις! Τις επόµενες ηµέρες επισκεφτήκαµε 
χωριά  (Ίγκλς) και πόλεις ( Ίνσµπρουκ) που κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Έντονο 



 7

ενδιαφέρον µας προκάλεσε ο εντυπωσιακός διάκοσµος των κτηρίων µπαρόκ 
ρυθµού. Σίγουρα κάποτε εδώ θα δόθηκε ένα ρεσιτάλ αρχιτεκτονικής! Επισκεφτήκαµε 
αξιοθέατα όπως η Χρυσή στέγη, στο Ίνσµπρουκ, σύµβολο µεγαλείου και δύναµης. 
Μια από τις αξέχαστες εµπειρίες µας ήταν όταν διασχίσαµε τις Άλπεις µε το 
τελεφερίκ. Το ύψος των 2966 µέτρων κόβει την ανάσα. Από εκεί ψηλά αγναντεύαµε 
το ορεινό τοπίο, η µια κορυφή µετά την άλλη χάνονταν στην απεραντοσύνη των 
Άλπεων σαν κύµατα µιας πέτρινης, αυστηρής θάλασσας. Οι αθλητικές προτιµήσεις 
των αυστριακών συνδέονται µε τις γεωγραφικές δυνατότητες της χώρας, όπως  το 
σκι το οποίο βασιλεύει αδιαφιλονίκητο στις Άλπεις. Το τελευταίο βράδυ παραµονής 
µας στην Αυστρία, τα συναισθήµατα ήταν ανάµεικτα, χαρά αλλά και θλίψη. Χαρά 
διότι καταφέραµε να γνωρίσουµε έναν άλλο πολιτισµό αλλά και θλίψη διότι θα τον 
αποχαιρετούσαµε. Άλλωστε όµως ας µη ξεχνάµε ότι κάποτε όλα τα καλά τελειώνουν 
και έρχονται πάντα νέα! 
Καθώς αποκρινόµασταν και κοιτούσα ίσως για τελευταία φορά αυτό το µαγευτικό 
τοπίο, τα βουνά ξυπνούσαν µέσα µου µια υπόσχεση επιστροφής. 

 
Ράλλιου Νίκη 

 
 

 
 
 
 

Οδοιπορικό 
 

Ανοιξιάτικο πρωινό Απριλίου. Η µέρα προβλέπεται ζεστή. Ο ενθουσιασµός και η 
επιθυµία µας για νέες εµπειρίες δεν µπορεί να κρυφτεί. 
Το ταξίδι µας αρχίζει Επιβιβαζόµαστε στο πολυτελέστατο λεωφορείο του κυρίου 
Γιώργου και…έτοιµοι για αναχώρηση! 

Η πρώτη διανυκτέρευση θα 
γίνει στο πλοίο. Το οποίο είναι 
φοβερό Παρ΄όλο που η εν 
πλω διαµονή µας, θα 
διαρκέσει περίπου ένα 
εικοσιτετράωρο, µε τις 
εσωτερικές του εγκαταστάσεις, 
η ώρα πέρασε ευχάριστα. Η 
επόµενη ηµέρα ξηµερώνει και 
αποβιβαζόµαστε στο λιµάνι 
της Ανκώνα. Προορισµός µας 
πάντα η Αυστρία. 
Η διαδροµή είναι µαγευτική. 
Αφήνουµε πίσω τα 
γκριζοκάστανα κτίρια της 
Ανκώνα, διασχίζοντας 

δρόµους ανάµεσα σε λιβάδια και εκτάσεις σε αποχρώσεις απλού πράσινου. 
Κυριαρχεί η αρµονία της φύσης. Λόγω της πολύωρης διαδροµής µέσα στο πούλµαν 
κάνουµε στάση στην ιταλική πόλη Μπολτζάνο. Πλακόστρωτοι δρόµοι, µεγάλες 
πλατείες, εκκλησίες παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και γραφικές καφετέριες. Είναι 
επίσης εντυπωσιακό το πόσοι άνθρωποι τόσο εκεί όσο και στη Αυστρία αργότερα. 
µετακινούνται µε το ποδήλατα. ∆εν µου φάνηκε περίεργο που δεν είδα ανθρώπους 
µε παραπάνω κιλά!... Η µέρα περνά, βραδιάζει και επιτέλους φτάσαµε! Ναι είµαστε 
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στην Αυστρία! Αν και κουρασµένοι ο ενθουσιασµός  είναι φανερός. Το ξενοδοχείο 
παραδοσιακό και όµορφο. Καθώς δεν έχουµε πολλά χρονικά περιθώρια, 
τακτοποιούµαστε στα δωµάτια και µετά από ένα καλό δείπνο, µε την υπέροχη γεύση 
της τοµατόσουπας, ησυχάζουµε. 
Με το ξηµέρωµα της επόµενης 
µέρας και τις χιονισµένες 
Άλπεις για φόντο 
επισκεφτήκαµε το σχολείο του 
Seefeld όπου εκεί θα 
παρουσιάζαµε ό,τι είχαµε 
ετοιµάσει από την Αθήνα. Αν 
και η υποδοχή δεν ήταν όσο 
θερµή θα θέλαµε, η 
παρουσίαση 
πραγµατοποιήθηκε. Αυτό 
όµως που µας εντυπωσίασε 
είναι το ίδιο το σχολείο. Ήταν 
πεντακάθαρο και στο 
γυµναστήριο εκτός από την 
καθαριότητα, υπήρχαν 
εγκαταστάσεις για αναρρίχηση, µπάσκετ και µπάρες γυµναστικής. Μετά από το 
σχολείο είχαµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε το χωριό. Βόλτα στο Seefeld λοιπόν…  
Σε όλο το χωριό κυριαρχούσε η απόλυτη τάξη των πραγµάτων, των σπιτιών, αλλά 
και αρκετή ησυχία. Ξύλινα σπίτια, καθαροί κήποι, πολύ πράσινο και πάντα οι 
χιονισµένες Άλπεις σαν ΄΄φόντο΄΄. Στο κέντρο του χωριού βρίσκονται όλα τα 
καταστήµατα και ο σιδηροδροµικός σταθµός απ΄ όπου πήραµε το τρένο το απόγευµα 
µε προορισµό το Innsbruck, µια πόλη κοντινή στο Seefeld. H διαδροµή ήταν 
πραγµατικά εκπληκτική. Περνάµε από χαράδρες, δάση, γκρεµούς, χωριουδάκια, 
κάµπους και καταπράσινα λιβάδια. Το Innsbruck είναι µια πολύ όµορφη πόλη. 
Κάναµε βόλτες, χαθήκαµε στα σοκάκια της, περπατήσαµε στις πλατείες της και 
φυσικά ασυνήθιστοι από τις ελληνικές συνήθειες παραλίγο να συγκρουστούµε µε 
βιαστικούς ποδηλάτες. Έτσι λοιπόν, καταλάβαµε, νιώσαµε, γνωρίσαµε, γευτήκαµε 
την Αυστριακή κουλτούρα.. Στο Innsbruck επανερχόµαστε την επόµενη µέρα, αλλά 
αυτή τη φορά είχαµε σα σκοπό να δοκιµάσουµε τις δυνάµεις µας. Θα πηγαίναµε για 
πεζοπορία στις Άλπεις! Μικροί και µεγάλοι περπατήσαµε, ανεβήκαµε, κουραστήκαµε, 
ιδρώσαµε, λαχανιάσαµε αλλά τελικά τα καταφέραµε να φτάσουµε στο στόχο µας. Σε 
ένα µέρος πραγµατικά φανταστικό. Σ΄ένα καταπράσινο τοπίο µε υπέροχη θέα και την 
Αυστρία να αχνίζει κάτω από το ζεστό ήλιο, ένα στέκι για τους οδοιπόρους. Ιδανικός 
τόπος για να ξαποστάσεις και να ηρεµίσεις. Αφού ξεκουραστήκαµε πήραµε το δρόµο 
του γυρισµού. Η κατηφόρα ευτυχώς πάντα είναι πιο εύκολη. Βόλτα στο Igls ένα 
κοντινό χωριό και επιστροφή στο ξενοδοχείο για δείπνο. Η επόµενη ηµέρα 

επιφύλασσε εκπλήξεις.  
Μετά από ένα καλό πρωινό, ήµαστε έτοιµοι 
για αναχώρηση. Προορισµός µας η 
Γερµανία και η ψηλότερη κορυφή των 
γερµανικών Άλπεων. Για να φτάσουµε στη 
κορυφή µετακινηθήκαµε µε τελεφερίκ, 
ανεβαίνοντας στη κορυφή 2966 µέτρων. 
Όσο υψωνόµαστε τόσο πιο φανταστικά 
ήταν. Το τοπίο µε διαφορετικές εικόνες µας 
άφηνε άναυδους. Αν και κατά τη διαδροµή, 
υπήρχε ένα µικρό συναίσθηµα φόβου, 

σίγουρα χάθηκε µέσα στη µαγεία της φύσης. Στη κορυφή η θέα σου κόβει την ανάσα. 
Το µάτι δεν χορταίνει οµορφιά. ∆εν σκεφτόµαστε τίποτα. Οι κάτασπρες πλαγιές από 
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τη µια και η λίµνη από την άλλη στιγµατίζουν το τοπίο και το µυαλό µου. Οι 
φωτογραφικές µηχανές δεν σταµατάνε να τραβάνε… 

Στην επιστροφή πάλι κάτι νέο 
µα περίµενε. Κατεβήκαµε µε 
τον οδοντωτό σιδηρόδροµο. Η 
διαδροµή της µιας ώρας 
περίπου, µε το µαγευτικό 
τοπίο µια να λάµπει µπροστά 
µας και την άλλη να χάνεται 
στα τούνελ του βουνού. Στο 
γυρισµό η επιθυµία µας να 
παίξουµε µε το χιόνι 
πραγµατοποιήθηκε. Σε µια 
κατάλευκη πλαγιά λοιπόν, 
αρχίσαµε να τρέχουµε και οι 
χιονόµπαλες εκτοξεύονταν 
συνεχώς! 
Υπέροχες στιγµές… µα ακόµα 

δεν ξέραµε ποιος θα είναι ο επόµενος προορισµός µας. Όταν ανακοινώθηκε η ιδέα 
να επισκεφτούµε το Μόναχο, η αντίδρασή µας  δεν ήταν ήρεµη. Χωρίς δεύτερη 
σκέψη και συζήτηση και µε µια µικρή ενοχή παρανοµίας µια και το Μόναχο δεν ήταν 
στο πρόγραµµα, ξεκινάµε. Η πόλη είναι καταπληκτική. Έχουµε ελεύθερο χρόνο για 
βόλτες. Περπατήσαµε τον εµπορικότερο και κεντρικότερο πεζόδροµο, συναντήσαµε 
πλανόδιους καλλιτέχνες, ο καθένας είχε να δείξει και κάτι διαφορετικό (ένας µάλιστα 
είχε ντυθεί σιντριβάνι). Το Μόναχο είναι πολύ όµορφη πόλη. Με κτίρια γερµανικής 
ιδιόρρυθµης αρχιτεκτονικής και επιβλητικές εκκλησίες σα κάστρα και τα πάντα 
(δρόµοι, πλατείες, πάρκα, φανάρια, καταστήµατα κλπ.) σε µια αρµονική τάξη, έτσι 
ώστε πουθενά να µη κουράζεται το µάτι του επισκέπτη. Με λίγα ψώνια για σουβενίρ 
και τις φωτογραφικές µας µηχανές γεµάτες, επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο. Εννοείται 
πως το µυαλό µας, έχει µείνει πίσω… 
Είναι οι τελευταίες στιγµές στο χωριό. 
Ξηµερώµατα ∆ευτέρας. Αν και 
εγκαταλείπουµε το ξενοδοχείο, δεν έχουµε 
συνειδητοποιήσει ότι επιστρέφουµε. Το 
λεωφορείο κατευθύνεται προς Ανκώνα. 
Με λίγες ενδιάµεσες στάσεις φτάνουµε και 
επιβιβαζόµαστε στο πλοίο. Πόσο 
παράξενο ! Μόλις πριν πέντε µέρες 
προορισµός µας ήταν η Αυστρία.  
Στο καράβι η ώρα περνά ευχάριστα Το 
βράδυ όλοι βάζουν τα καλά τους, καθώς η 
disco θα λειτουργήσει. Αν και η βραδιά δεν ήταν και όπως την είχαµε φανταστεί, 
καταλήγουµε στα δωµάτιά µας.  
Το πρωί πιάνουµε λιµάνι. Είµαστε στην Ελλάδα. ∆εν αργούµε να πάρουµε το δρόµο 
προς Αθήνα. Μετά από λίγες ώρες το πούλµαν βρίσκεται έξω από το σχολείο. Πώς 
πέρασαν τόσο γρήγορα οι µέρες; Σα να ήταν όνειρο.  
Τώρα µετά από λίγο καιρό, θυµόµαστε, ενθουσιαζόµαστε, νοσταλγούµε. Οι εικόνες 
και οι αναµνήσεις χαραγµένες στο µυαλό. Έχουν µείνει φωτογραφίες, να θυµίζουν 
πώς περάσαµε, αυτό το εφταήµερο ταξίδι µας που πραγµατοποιήθηκε τον Απρίλιο 
του 2007. Περάσαµε υπέροχα: 
Ευχαριστούµε για όλα. 
 

Ντάτσικα Θεοδώρα 
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Σκέψεις επιστρέφοντας 
 

Με χαρά ζωγραφισµένη στα πρόσωπα µαθητών και καθηγητών, ξεκίνησε αυτό το 
πολυζήλευτο ταξίδι µε προορισµό την Αυστρία. 
Η διαδροµή µας προς την Πάτρα κύλησε µε χαµόγελα στο πρόσωπα και ευχές από 
τους γονείς µας φυλαγµένες στο βάθος του µυαλού και της καρδιάς µας. Η πρώτη 
µας στάση στον Ισθµό της Κορίνθου, µπορώ να πω µας έδωσε µια στάλα 
περηφάνιας γιατί συναντηθήκαµε µε συνοµήλικους µαθητές άλλων σχολείων που ο 
προορισµός τους ήταν η Ιταλία ή κάποιο ελληνικό χωριό και είµαστε οι µόνοι που 
πηγαίναµε τόσο µακριά. Η δεύτερη στάση µας ήταν στην αξιοθαύµαστη εκκλησία του 
Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα. Ύστερα από την προσευχή όλων µας για να έχουµε ένα 
καλό ταξίδι και να επιστρέψουµε όλοι καλά, έφτασε η ώρα της επιβίβασης στο πλοίο 
και της τακτοποίησης στις καµπίνες. Αµέσως µετά οι περισσότεροι κατεβήκαµε να 

πάρουµε το µεσηµεριανό µας 
στο self service και αργότερα 
άρχισε η εξερεύνηση του 
πλοίου. 
Το απόγευµα προς το βραδάκι 
αρχίσαµε (κυρίως τα κορίτσια) 
να ετοιµαζόµαστε µήπως µας 
αφήσουν έστω και για λίγο στη 
ντίσκο του καραβιού, αλλά 
απ΄ότι φάνηκε ο αντρικός 
πληθυσµός του πλοίου είχε 
άλλα σχέδια αφού εκείνο το 
βράδυ είχε ποδόσφαιρο. 
Απογοητευµένες, ανέβηκαν 
στις καµπίνες και περάσαµε το 
βράδυ βλέποντας ταινίες, 
άλλες προτίµησαν να δουν 

ποδόσφαιρο και άλλοι επιχείρησαν  να κάνουν ένα πάρτυ στο διάδροµο αλλά χωρίς 
επιτυχία καθώς οι συνεπιβάτες ήθελαν να ξεκουραστούν. Το επόµενο πρωινό είχαµε 
την ευκαιρία να επισκεφτούµε το πιλοτήριο, µια ευκαιρία που µας γέµισε εντυπώσεις 
και γνώσεις.. Ύστερα από αυτή την ΄΄επίσκεψη΄΄ επιστρέψαµε στις καµπίνες για να 
ετοιµάσουµε τα πράγµατά µας καθώς η ώρα της αποβίβασης δεν αργούσε. 
Φτάνοντας στο λιµάνι της Ανκώνα µαθητές και καθηγητές ξεχυθήκαµε στο 
κατάστρωµα αγναντεύοντας το. Η αγωνία για το τι µας περίµενε πέρα από το 
πολύβουο λιµάνι της Ανκώνα ξεχείλισε και αντικαταστάθηκε από την ανυποµονησία. 
Στο πούλµαν µετά το καληµέρισµα του κ. Κορµπάκη και τα λόγια της ξεναγού 
επικρατούσε ησυχία γιατί κοιτούσαµε και θαυµάζαµε τις απέραντες καλλιεργήσιµες 
και περιποιηµένες εκτάσεις γης που δεν θύµιζαν και πολύ την Ελλάδα µας. Η 
διαδροµή προς το Μπολτζάνο ήταν εκπληκτική αλλά δεν ήταν ούτε µια σταγόνα 
αυτού που ακολουθούσε. Η στάση µας στην Ιταλική αυτή πόλη έφτασε για να 
θαυµάσουµε τα κύρια µνηµεία της και να ξεκουραστούµε γιατί το υπόλοιπο ταξίδι 
προβλεπόταν κουραστικό και µακρύ. Αργά το βράδυ φτάσαµε στο γραφικό χωριό 
Seefeld. Μετά το δείπνο και την ενηµέρωσή µας για το αυριανό πρόγραµµα έφτασε η 
ώρα της ξεκούρασης για όλους µας. 
Την επόµενη ηµέρα (Παρασκευή 13 Απριλίου 2007) επισκεφτήκαµε το σχολείο του 
Seefeld όπου γνωρίσαµε συνοµήλικους µαθητές µε τους οποίους συζητήσαµε 
προκειµένου να κατανοήσουµε  τη νοοτροπία και τα γούστα τους. Εκείνη την ηµέρα 
παρουσιάσαµε το δρώµενο για το οποίο τόσο είχαµε κοπιάσει καθηγητές και 
µαθητές. Εδώ πρέπει να αναφέρω πως εντύπωση µας έκανε τόσο η πειθαρχία των 
µαθητών όσο και η αυστηρότητα. ∆εν µας επιτράπηκε να τραγουδήσουµε όλα τα 
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τραγούδια που είχαµε ετοιµάσει και ο χρόνος που µας δόθηκε για την προετοιµασία 
και τη παρουσίαση του δρώµενου ήταν περιορισµένος. ∆εν µας έδωσαν ούτε ένα 
λεπτό παραπάνω από το πρόγραµµά τους και ο αριθµός των µαθητών που µας 
υποδέχτηκαν ήταν  µικρότερος απ΄ότι 
περιµέναµε, τέλος πάντων, εµείς βάλαµε 
όλες µας τις δυνάµεις και πιστεύω 
παρουσιάσαµε πολύ καλά αυτό που 
είχαµε ετοιµάσει. Ύστερα από την 
επίσκεψη αυτή επιστρέψαµε στο 
ξενοδοχείο. Το µεσηµέρι κάναµε µια 
επίσκεψη στο κέντρο του Seefeld, και 
στη συνέχεια µια εκπληκτική διαδροµή 
µε τραίνο στο Insbruck. Μέσα από το 
τραίνο το θέαµα ήταν κάτι παραπάνω 
από φανταστικό, όλη η πόλη ήταν στα 
πόδια µας σαν χαλί να την πατήσεις. 
Όταν φτάσαµε µπροστά από τη χρυσή στέγη και µετά από λίγα λόγια για την πόλη 
και τα µνηµεία της, ξεχυθήκαµε όλοι στα σοκάκια της εξερευνώντας την πόλη. Η 
χαρά που πληµµύριζε τις καρδιές µας αναµιγνύονταν µε το αίσθηµα θαυµασµού όχι 
µόνο για τους διαφορετικούς αρχιτεκτονικούς ρυθµούς αλλά και την τελείως 
διαφορετική όψη αυτής της πόλης σε σχέση µε την Αθήνα. Αυτή η ηµέρα τελείωσε µε 
την επιστροφή µας στο ξενοδοχείο, η επόµενη προβλεπόταν κουραστική για όσους 
δεν είχαν επιχειρήσει ποτέ ξανά να κάνουν πεζοπορία. 
Σάββατο 14 Απριλίου: Όλοι έτοιµοι, και στην ώρα µας ανεβήκαµε στο πούλµαν µε 
προορισµό κάποια πλαγιά για πεζοπορία και οδηγό το διευθυντή του σχολείου που 
επισκεφτήκαµε χθες. Αρκετά κουραστικό για κάποιους, πέρασε η µισή περίπου 
ηµέρα γιατί το απόγευµα επισκεφτήκαµε το γραφικό χωριό Igls και καθίσαµε στις 
καφετέριες να ξεκουραστούµε και να πάρουµε την ενέργεια που χάσαµε το πρωί. 
Ήµασταν πολύ τυχεροί γιατί µόλις φτάσαµε στο χωριό άρχιζε µια λειτουργία στην 
καθολική εκκλησία του Igls ( ίσως δεν ήταν ακριβώς λειτουργία αλλά κάποια 
προσευχή µε µικρά παιδιά). Εντυπωσιασµένοι από την νοοτροπία των Αυστριακών 
και µε µια µικρή στενοχώρια όταν καταλάβαµε πως αύριο θα ήταν η τελευταία ηµέρα  
µας στην Αυστρία αποχαιρετίσαµε και αυτό το χωριό. Η µέρα δεν τελείωσε µε την 
επιστροφή µας στο ξενοδοχείο, µε αφορµή τα γενέθλιά µου µετά το δείπνο 

µαζευτήκαµε στο σαλόνι του 
ξενοδοχείου όπου οι 
συµµαθητές µας ( 
Κωνσταντίνος Ρούλιας και 
Ισαάκ Τακµατζίδης) έπαιξαν 
τραγούδια µε τα µπουζούκια 
τους. Αυτά  ίσως ήταν τα 
καλύτερα γενέθλια που έχω 
περάσει ποτέ. Η τελευταία 
ηµέρα στη Αυστρία δυστυχώς 
ξηµέρωσε, αλλά ίσως ήταν η 
πιο ωραία µέρα της εκδροµής. 
Ανεβήκαµε µε τελεφερίκ στην 
πιο ψηλή κορυφή των 
Γερµανικών Άλπεων και 
κατεβήκαµε µε οδοντωτό 
σιδηρόδροµο. Το απόγευµα 

επισκεφτήκαµε το παραµυθένιο και ιστορικό Μόναχο, η εµπειρία αυτή θα µας µείνει 
αξέχαστη και πάντα χαραγµένη στο µυαλό και τη καρδιά µας. 
Την επόµενη ηµέρα ξυπνήσαµε αξηµέρωτα ακόµα και το µόνο που δεν έβλεπες στα 
πρόσωπά µας ήταν η χαρά και το χαµόγελο. Μετά τη πρώτη στάση αρχίσαµε να 
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συνερχόµαστε και αυτή τη φορά η διαδροµή µας φάνηκε πιο µικρή. Φτάνοντας στο 
πλοίο η φράση των καθηγητών ήταν «Ωχ! πολλά σχολεία !» Ίσως είχαν δίκιο που 
δυσανασχετούσαν. Τα γεγονότα το βράδυ επιβεβαίωσαν αυτή τους την ανησυχία. Οι 
Ιταλοί έφηβοι δεν µας θύµισαν  και τόσο τους ευγενικούς αυστριακούς, ούτε τους 
υπόλοιπους συµπατριώτες τους καθώς όχι µόνο απλά µας χάλασαν το βράδυ στη 
ντίσκο, αλλά χάλασαν και το πάρτυ γενεθλίων της Γεωργίας που άρχισε εκπληκτικά! 
∆εν πειράζει όµως γιατί ήταν το µόνο γεγονός που άφησε ένα µαύρο στίγµα στην 
εκδροµή και δεν την επισκίασε αφού η αντίδραση των καθηγητών µας ήταν άµεση. 
Η εκδροµή έµπαινε στη τελευταία ευθεία της µε την άφιξη στη Πάτρα. Αυτό που 
είπαµε όλοι πατώντας τη γη ήταν «Αχ Ελλάδα!», Ελληνικά! Ακούµε Ελληνικά! Και 
αναπνέουµε …καυσαέριο.! Επιτέλους! Στη διαδροµή προς το σχολείο µας 
προσπαθήσαµε να απορροφήσουµε όσες περισσότερες εικόνες µπορούσαµε µέσα 
από το πούλµαν, µε αυτούς τους µαθητές, να τους θυµόµαστε όλους και όλες τις 
στιγµές που περάσαµε µαζί. Όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν όπως και αυτό το 

ταξίδι. Θέλω να τονίσω το πόσο σηµαντική ήταν η 
εκδροµή αυτή στην Αυστρία, αρχικά ήταν το πρώτο 
βήµα για να µάθουµε πως κάποια στιγµή θα είµαστε 
µόνοι χωρίς τους γονείς να µας φροντίζουν και θα 
πρέπει να στηριζόµαστε στον εαυτό µας και όχι να 
επαναπαυόµαστε στη βοήθεια των άλλων που κάποια 
στιγµή θα πάψει να υπάρχει. Επίσης, δεθήκαµε πιο 
πολύ µε τους φίλους µας και τους γνωρίσαµε καλύτερα 
από τη στιγµή που είµαστε µαζί σχεδόν όλη την ηµέρα. 
Στο ταξίδι µας συναντήσαµε νέα νοοτροπία, νέο τρόπο 
ζωής, εντοπίσαµε πού υστερεί η χώρα µας σε σχέση µε 
τις άλλες χώρες της Ε.Ε. και συνειδητοποιήσαµε πόσο 
διαφορετική είναι η χώρα µας, πόσο πιο ωραία είναι και 
γιατί όλοι την αγαπούν τόσο. Γιατί οι Έλληνες δεν 
µπορούν να ζήσουν µε τόσες στερήσεις, δεν µας 

αφήνει η παρορµητικότητά µας και το γεγονός ότι είµαστε αυθόρµητοι. Και τέλος 
γνωρίσαµε καλύτερα τους καθηγητές µας που πραγµατικά τους είχαµε παρεξηγήσει. 
Αυτή η όµορφη, παραµυθένια και πολύ ζηλευτή εκδροµή θα µείνει για πάντα 
φυλαγµένη στο πιο ευρύχωρο και κοντινό µέρος του µυαλού µας ώστε να την 
αναπολούµε όποτε θέλουµε. Χαραγµένη για πάντα στη καρδιά µας! 
 

Θάλεια Πενέλη 
 

 
 

Τετάρτη 11 Απριλίου 2007 
 

Είµαστε όλοι συγκεντρωµένοι στην είσοδο του σχολείου από τις 8 το πρωί. 
Πανέτοιµοι για αναχώρηση και κατενθουσιασµένοι. Αφού αποχαιρετούµε τις 
οικογένειές µας, επιβιβαζόµαστε στο πούλµαν και ύστερα από µικρή καθυστέρηση 
αναχωρούµε για την Πάτρα γεµάτοι σιγουριά για µια αξέχαστη εκδροµή. Σε όλη τη 
διαδροµή επικρατούν τα γέλια και τα αστεία, η χαρά µας δεν κρύβεται. Κάνουµε µια 
µικρή στάση στον Ισθµό της Κορίνθου και συνεχίζουµε την πορεία µας. Ύστερα από 
δύο ώρες (νωρίτερα από το αναµενόµενο) φτάνουµε στην Πάτρα. Έχοντας αρκετό 
χρόνο στη διάθεσή µας  αποφασίζουµε να επισκεφτούµε τον Ιερό Ναό του Αγίου 
Ανδρέα. Σύµβολο της νεότερης ναοδοµίας ο Ναός αυτός αγέρωχος και επιβλητικός 
όπως στέκει προκαλεί σε όλους θαυµασµό και κατάνυξη µε το στέµµα του από 
γαλάζιους τρούλους  και ένα εκθαµβωτικό εσωτερικό. Μπαίνοντας µέσα µείναµε όλοι 
έκπληκτοι. Το εσωτερικό του Ναού µε ένα τεράστιο πολυέλαιο πάνω από τα κεφάλια 
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µας και τα φανταστικά ψηφιδωτά, µας έκανε τεράστια εντύπωση. Καθίσαµε αρκετή 
ώρα θαυµάσαµε το Ναό και βγάλαµε πολλές φωτογραφίες. 
Μετά από 45 λεπτά έφτασε η ώρα για να επιβιβαστούµε στο καράβι, Έτσι 
κατευθυνθήκαµε προς το όµορφο λιµάνι της 
Πάτρας. Στη µία το µεσηµέρι έχουµε ήδη 
επιβιβαστεί στο πολυτελέστατο πλοίο και σε µία 
ώρα περίπου είναι έτοιµο για αναχώρηση για το 
λιµάνι της Ανκώνα. Το υπόλοιπο της ηµέρας στο 
καράβι περάσαµε πολύ ευχάριστα. Φάγαµε, 
παίξαµε, χορέψαµε, τραγουδήσαµε, βγάλαµε 
αµέτρητες φωτογραφίες, γνωριστήκαµε µε τα 
παιδιά ενός άλλου ελληνικού σχολείου που 
βρισκόταν στο ίδιο καράβι. Και το βράδυ µε το 
απέραντο γαλάζιο να ξεχύνεται µπροστά µας, 
κλειστήκαµε στις καµπίνες µας γεµάτοι κέφι, ενθουσιασµό και ανυποµονησία για τη 
µέρα που θα ξηµέρωνε. 

  
Μοντσενίγου Θεοδώρα 

 
 
 

 
 
 
 

Τετάρτη 11 Απριλίου 2007 
 

Ξύπνησα το πρωί γεµάτος ενθουσιασµό για την εκδροµή στην Αυστρία. Αφού 
συγκεντρωθήκαµε στο σχολείο, επιβιβαστήκαµε στο πούλµαν και αναχωρήσαµε για 
το λιµάνι της Πάτρας. Το κλίµα µέσα στο πούλµαν ήταν πολύ ευχάριστο και σε όλη τη 
διαδροµή συζητούσαµε για την εκδροµή. Στη Πάτρα φτάσαµε αρκετά νωρίτερα από 
την αναχώρηση του πλοίου. Έτσι επισκεφτήκαµε την εκκλησία του Αγίου Αντρέα. Η 
εκκλησία µε εντυπωσίασε ιδιαίτερα όχι µόνο µε το µέγεθός της αλλά και µε τη 
διακόσµηση της. Φεύγοντας από την εκκλησία του Αγίου Αντρέα κατευθυνθήκαµε 
προς το λιµάνι όπου επιβιβαστήκαµε στο πλοίο. Τα πράγµατα στο πλοίο κύλησαν 
πιο ήρεµά. Αφού τακτοποιηθήκαµε και φάγαµε στο self service γυρίσαµε στη 
καµπίνα όπου κοιµηθήκαµε για δυο περίπου ώρες Το απόγευµα και ενώ πλησιάζαµε 
στην Ηγουµενίτσα κατεβήκαµε στο σαλόνι του πλοίου και συζητούσαµε για τις 
πρώτες εντυπώσεις της εκδροµής, αργότερα παρακολουθήσαµε από τη τηλεόραση 
ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και γύρω στις 11 το βράδυ γυρίσαµε στις καµπίνες και 
κοιµηθήκαµε σκεπτόµενοι όµως πάντα το ταξίδι και το τι µας περιµένει στη συνέχεια. 
 

Σπύρος Γεωργακόπουλος 
 

 
 

 
 



 14

Πέµπτη 12 Απριλίου 2007 
 

Αγαπηµένο µου ηµερολόγιο, Σήµερα ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:30. Είµαστε ακόµα 
στο πλοίο, το οποίο είναι καταπληκτικό: Σηκωθήκαµε, πήραµε το πρωινό µας και 
ήµαστε έτοιµοι να κατεβούµε στο λιµάνι της Ανκώνα. Λίγο πριν κατεβούµε, βγήκαµε 
στο κατάστρωµα να δούµε το λιµάνι από µακριά. Η 
θέα ήταν εκπληκτική. Η Ιταλία υπέροχη! 
Ώρα 11: φτάσαµε στην Ιταλία. Ήµουν τόσο 
χαρούµενη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα 
στο εξωτερικό και ειδικά µε τους φίλους µου. Οι 
πρώτες µου εντυπώσεις ήταν φοβερές. Μου έκαναν 
εντύπωση οι δρόµοι και τα όµορφα τοπία, τα οποία τα 
βλέπαµε καθώς ήµαστε µέσα στο λεωφορείο και 
κατευθυνόµαστε για την Αυστρία. 
Ώρα 10:00 το βράδυ, αν και ήµουν αρκετά 
κουρασµένη και ήταν πολύ σκοτεινά εγώ ήµουν σίγουρη πως ήµουν σε µια από τις 
ωραιότερες περιοχές της Αυστρίας. Το Seefeld! Ήµουν τόσο χαρούµενη, το 
ξενοδοχείο ήταν καταπληκτικό, οι άνθρωποι µας υποδέχτηκαν µε χαρά, ήταν πολύ 
ζεστοί και φιλόξενοι. Το φαγητό ήταν πολύ ωραίο και πολύ ασυνήθιστο. 
Ώρ11:30, ώρα για ύπνο, µας περιµένουν πολλά τις επόµενες ηµέρες… 
 
 

Σοφία Καρβουνάρη 

 

Παρασκευή 13 Απριλίου 2007 
 

Η µέρα µας αρχίζει µε πρωινό ξύπνηµα, αµέσως µετά ακολουθεί πλούσιο πρωινό το 
οποίο µας δίνει ενέργεια για την υπόλοιπη ήµερα. Αφού τελείωσε το πρωινό, φύγαµε 
για το σχολείο, στο οποίο επήγαµε µε τα πόδια αφού ήταν πολύ κοντά στο 

ξενοδοχείο. Μόλις φτάσαµε αρχίσαµε να 
ετοιµαζόµαστε πυρετωδώς για το δρώµενο 
που θα παρουσιάζαµε. ∆υστυχώς δεν 
µπορέσαµε να παρουσιάσουµε όλα όσα 
είχαµε προετοιµάσει γιατί ο χρόνος τους 
ήταν περιορισµένος αλλά παρ΄ όλα αυτά 
όλα πήγαν πολύ καλά. Αφού τελείωσε η 
παρουσίαση και χαιρετίσαµε τα παιδιά, µε το 
οποία είχαµε ήδη γνωριστεί, φύγαµε από το 
σχολείο και οι καθηγητές µας άφησαν 
ελεύθερους για λίγη ώρα να πάµε βόλτα στη 
γύρω περιοχή. Όταν τελείωσε η βόλτα µας 

και αφού συγκεντρωθήκαµε στο ξενοδοχείο ξεκινήσαµε όλοι µαζί να γνωρίσουµε το 
Seefeld στο οποίο κάναµε βόλτα και φάγαµε µεσηµεριανό. Η ώρα πέρασε γρήγορα 
και ευχάριστα, η µέρα δεν τελειώνει όµως εδώ, συνεχίζεται στο Innsbruck. Όπου 
είχαµε αρκετό χρόνο να κάνουµε να γνωρίσουµε την όµορφη πόλη και να κάνουµε τα 
ψώνια µας. Ο χρόνος όµως κύλισε γρήγορα  και ήρθε η ώρα να γυρίσουµε στο 
ξενοδοχείο. Μετά το βραδινό µας φαγητό αφού καθίσαµε λίγο στο σαλόνι επήγαµε 
στα δωµάτιά µας για ύπνο . Άλλη µια µέρα έφτασε στο τέλος της, από την οποία 
µόνο ευχάριστες αναµνήσεις θα µας µείνουν που θα δεσµεύουν πάντα ένα κοµµάτι 
του εαυτού µας ! 
 

Ευδοκία Κωµοδίκη 
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Παρασκευή 13 Απριλίου 2007 

Αφού ξυπνήσαµε και πήραµε το πρωινό µας στο ξενοδοχείο, ετοιµαστήκαµε για την 
προγραµµατισµένη επίσκεψή µας στο γυµνάσιο του Seefeld. Όταν φτάσαµε εκεί 
συναντήσαµε δύο µαθητές που εκπροσωπούσαν την τάξη από την οποία ήταν τα 
παιδιά στα οποία θα απευθυνόµαστε στη συνέχεια. Μετά το καλωσόρισµα και αφού 
γνωριστήκαµε µε τους µαθητές ( οι οποίοι ήταν 14 χρονών)παρουσιάσαµε ένα 
θεατρικό δρώµενο όπου παρουσιάζονταν διάφορες µεγάλες προσωπικότητες της 
Ελλάδας. Έπειτα, ακολούθησε ένα 
τραγούδι από τη χορωδία. Μετά από αυτή 
την ευχάριστη συνάντηση, επιστρέψαµε 
στο ξενοδοχείο, απ΄ όπου αναχωρήσαµε 
αργότερα για το κέντρο του Seefeld. Εκεί 
το περιηγηθήκαµε για αρκετή ώρα και 
ακολoύθησε µια σύντοµη επίσκεψη σε µια 
µικρή λίµνη, στη συνέχεια αναχωρήσαµε 
για το σταθµό του τραίνου, µε τον οποίο 
επισκεφτήκαµε το Innsbruck. Εκεί 
επισκεφτήκαµε τη Χρυσή στέγη ( εκεί 
όπου έβγαινε ο ηγεµόνας στο παρελθόν 
και έκανε ανακοινώσεις), στη συνέχεια 
περιηγηθήκαµε εκείνη την περιοχή όπου είχαµε την ευκαιρία να αγοράσουµε δώρα 
και σουβενίρ. Τέλος, γυρίσαµε και πάλι στο ξενοδοχείο, όπου δειπνήσαµε και 
πήγαµε, καθώς είµαστε κουρασµένοι, για ύπνο. Ήταν µια κουραστική, αλλά αρκετά 
ενδιαφέρουσα ηµέρα.  

Γεωργία Βλάχου 

 
 

 
 
 

Σάββατο 14 Απριλίου 2007 
 

Τέταρτη µέρα του ταξιδιού µας στην Αυστρία. Το πρόγραµµα προβλεπόταν µεγάλο 
και κουραστικό αλλά στο τέλος της ηµέρας αποδείχθηκε ότι όλη η ταλαιπωρία άξιζε 

το κόπο. Το πρωί αφού πήραµε το χορταστικό πρωινό που 
µας περίµενε κάθε πρωί, ξεκινήσαµε για τη πεζοπορία σε 
πλαγιά των Άλπεων. Το πούλµαν µας άφησε στην αρχή του 
µονοπατιού που θα ακολουθούσαµε για να κάνουµε την 
πεζοπορία µας. Η πεζοπορία σταµάτησε όταν φτάσαµε σε 
υψόµετρο 1200µέτρα, εκεί που ήταν το τέλος της διαδροµής 
µας υπήρχε  ένα καταφύγιο µε εστιατόριο και παιδική χαρά. 
Καθίσαµε εκεί αρκετή ώρα ώστε να ξεκουραστούµε. Έπειτα 
κατεβήκαµε το βουνό διασχίζοντας ένα σύντοµο αλλά 
δύσκολο µονοπάτι. Η πεζοπορία µας τελείωσε. 
 Επόµενος σταθµός ήταν το Τιρολέζικο µουσείο Λαϊκής 
τέχνης στο Innsbruck. Σ΄ αυτό το λαογραφικό µουσείο είδαµε 

πώς ήταν τα σπίτια του Τιρόλο παλιά, την παραδοσιακή τους στολή, διάφορα 
εργαλεία και σκεύη που χρησιµοποιούσαν στη καθηµερινή τους ζωή και είχαµε την 
ευκαιρία να πάρουµε µια ιδέα, µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, από τη µουσική που 
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συνήθιζαν να ακούνε. Στην ουσία χάρη σε αυτό το µουσείο γνωρίσαµε τον τρόπο 
ζωής τους. Επίσης όταν φτάσαµε στην όµορφη πόλη των Αψβούργων και της 
Μαρίας Θηρεσίας είδαµε τα ανάκτορα και την Αψίδα του θριάµβου, τη χρυσή στέγη, 
το µαυσωλείο του Μαξιµιλιανού και την Τερένζιενστράσσε. 
 Τρίτος και τελευταίος σταθµός αυτής της ηµέρας ήταν το πανέµορφο Igls. Όταν 
φτάσαµε εκεί, βρήκαµε µια καθολική εκκλησία . Εκείνη την ηµέρα γινόταν µια τελετή 
κατά την οποία ο ιερέας ευλογούσε τα παιδιά ηλικίας 9 χρονών. Αφού τελείωσε η 
τελετή, την οποία παρακολουθήσαµε, οι καθηγητές µας άφησαν σε ένα πάρκο για να 
ξεκουραστούµε. Μετά από µια ώρα  περίπου φύγαµε από εκεί για να επιστρέψουµε 
στο ξενοδοχείο µας στο Seefeld. 
∆υστυχώς άλλη µια όµορφη µέρα τελείωσε. Για άλλη µια φορά διευρύναµε τις 
γνώσεις µας µαθαίνοντας καινούρια και ενδιαφέροντα πράγµατα για τη χώρα που 
είχαµε τη χαρά να επισκεφτούµε. 
 

Χαρά Παράσογλου 
  
 
 

 
 
 
 
 

Σάββατο 14 Απριλίου 2007 
 

Ξυπνήσαµε σχετικά εύκολα γεµάτοι όρεξη για µια ακόµα συναρπαστική ηµέρα εν των 
συνόρων της Αυστρίας. Αφού πήραµε το πρόγευµά µας συγκεντρωθήκαµε και 
αναχωρήσαµε για πεζοπορία. 

Στη πεζοπορία µας ακολούθησε 
και ο προσκεκληµένος µας 
διευθυντής του σχολείου στο 
Seefeld. Περπατήσαµε περίπου 2 
ώρες θαυµάζοντας τη φύση και τη 
µαγευτική θέα από τα 1200 µέτρα. 
Κάναµε στάση για µεσηµεριανό και 
ξαναπήραµε το δρόµο της 
επιστροφής κατηφορίζοντας. 
Το απόγευµα επισκεφτήκαµε το 
Τιρολέζικο µουσείο Λαϊκής Τέχνης 
που στεγάζεται σε παλιό 
µοναστήρι. Το µουσείο ήταν 
αρκετά ενδιαφέρον και τράβηξε την 
προσοχή µας για τα πλούσια  

εκθέµατα. 
Το ίδιο απόγευµα αναχωρήσαµε για το πανέµορφο Igls. Η περιοχή και η οµορφιά της 
θύµιζαν παραµύθι. 
Το βράδυ αφού επιστρέψαµε στο ξενοδοχείο και γευµατίσαµε, γιορτάσαµε µε χαρά 
τα γενέθλια της συµµαθήτριάς µας της Θάλειας. Κόψαµε τούρτα (που µας προσέφερε 
το ξενοδοχείο), τραγουδήσαµε και χορέψαµε στους ρυθµούς του µπουζουκιού που 
κάποιοι φίλοι µας έπαιξαν. 
 

Κωνσταντίνα Γιαννακού 
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Κυριακή 15 Απριλίου 2007 
 

Χωρίς κανείς να το καταλάβει έφτασε και η πέµπτη ηµέρα της εκδροµής στην  
Αυστρία, η συγκεκριµένη ηµέρα από το πρωί µέχρι το βράδυ που γυρίσαµε στο 
ξενοδοχείο µας έκρυβε πολλές εκπλήξεις. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ήταν µια 
µέρα ΄΄κρυφή΄΄ από τους καθηγητές µας προς εµάς! 
Μετά το ξύπνηµα και το πρωινό µας επιβιβαστήκαµε στο λεωφορείο. Εκεί µας 
ανακοινώθηκε η πρώτη έκπληξη η οποία όριζε να ανεβούµε µε τελεφερίκ στο 
υψηλότερο σηµείο των γερµανικών Άλπεων και συγκεκριµένα στο Bayerische 
Zugspitze µε υψόµετρο κάτι λιγότερο από 3000 µέτρα!!! 

Τα παιδιά όλα είµαστε πολύ 
χαρούµενα. Το κλίµα που 
επικρατεί στο λεωφορείο είναι 
λαχτάρα καθώς και 
ανυποµονησία. Ύστερα από 
λίγη ώρα φτάσαµε σε κείνο το 
µαγευτικό τοπίο που είµαι 
σίγουρος ότι όσα χρόνια και 
να περάσουν δεν θα σβηστεί 
από τη µνήµη µου! Όταν 
ανεβήκαµε στο αναµενόµενο 
υψόµετρο µας προξένησε 
απορία το γεγονός ότι αν και 
βουνό  στα 3000 µέτρα, αν και 
χιόνια, δεν έκανε πάρα πολύ 
κρύο. Εκεί βγάλαµε πολλές 

αναµνηστικές φωτογραφίες, παίξαµε µε τα χιόνια και γενικά µπορώ να πω ότι η 
επίσκεψη σ΄ αυτό το τοπίο ήταν η πιο συναρπαστική από όλη την εκδροµή. Στη 
συνέχεια αφού επιβιβαστήκαµε στο λεωφορείο µας ανακοινώθηκε η δεύτερη 
έκπληξη, σύµφωνα µε την οποία θα επισκεπτόµαστε το Μόναχο! Η χαρά µας ήτα 
διπλή γιατί αφενός θα πηγαίναµε στο κοσµοπολίτικο Μόναχο και αφετέρου διότι θα 
συναντούσαµε τον κ. Καραθανάση, παλιό καθηγητή των Γερµανικών στο σχολείο 
µας που τώρα υπηρετεί στη Γερµανία. 
Στο Μόναχο οι καθηγητές µας άφησαν ελεύθερους να το εξερευνήσουµε µόνοι µας. 
Αρχικά περάσαµε από το παλιό και το νέο ∆ηµαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό και στη 
συνέχεια κολατσίσαµε και κάναµε βόλτες στα σοκάκια Εντύπωση µας έκανε ότι Ιταλοί 
και Γερµανοί µπορούσαν να χαίρονται µε µικροχαρές της καθηµερινής ζωής. 
Χαρακτηριστικό, παράδειγµα είναι ότι  µία τοπική οµάδα νίκησε σε αγώνα 
ποδοσφαίρου και το πανηγύρι στήθηκε. Στο πανηγύρι αυτό πήραµε µέρος και εµείς 
καθώς ένα ακορντεόν έπαιζε τη µουσική του Ζορµπά ενώ εµείς χορεύαµε 
χασαποσέρβικο. 
Μετά από λίγο, σήµανε η ώρα της επιστροφής, αργά πια, επήγαµε στο ξενοδοχείο 
δειπνήσαµε και προσπαθήσαµε να κοιµηθούµε για λίγο γιατί στις 4 τα ξηµερώµατα 
έπρεπε να ξεκινήσουµε για το ταξίδι της επιστροφής. 
Ξηµέρωνε µια άλλη ηµέρα, φυσικά διαφορετική από τις άλλες… 
 

Κωνσταντίνος Ρούλιας 
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Κυριακή 15 Απριλίου 2007 
 

Σήµερα είχαµε πρωινό ξύπνηµα στις 8:00 Φάγαµε ένα ΄΄γεµάτο΄΄ πρωινό και στη 
συνέχεια αναχωρήσαµε για την υψηλότερη κορυφή των Γερµανικών Άλπεων, τη 
Zugspitze µε ύψος 2966 µέτρα Στη κορυφή φτάσαµε περίπου στις 11:00. Η θέα ήταν 
καταπληκτική, το τοπίο τροµερό, όλα κάτασπρα, αυτός 
ήταν και ο λόγος που βγάλαµε εκεί την αναµνηστική 
φωτογραφία. Έπειτα πήγαµε στο χιονοδροµικό κέντρο και 
παίξαµε χιονοπόλεµο και κατρακυλούσαµε στις πλαγιές 
του βουνού. Από εκεί κατεβήκαµε κάτω µε τον οδοντωτό 
σιδηρόδροµο. Αργότερα πήγαµε στο Μόναχο όπου και 
καθίσαµε για δύο ώρες περίπου κάνοντας βόλτες στο 
κέντρο γύρω από την κεντρική πλατεία ενώ κάποιοι 
κάθισαν να φάνε κάτι. Γύρω στις 6:30 αφήσαµε το Μόναχο για το ξενοδοχείο µας στο 
Seefeld, Μετά το βραδινό φαγητό που δεν ήταν και το καλύτερο σε σχέση µε τις 
προηγούµενες ηµέρες πήγαµε κατευθείαν για ύπνο, στην πραγµατικότητα δεν 
κοιµηθήκαµε γιατί έπρεπε να ξυπνήσουµε πολύ νωρίς. Αυτή ήταν και η καλύτερη 
ηµέρα της εκδροµής.  
 

Μιχάλης Σαχάς 
 

 
 
 
 

∆ευτέρα 16 Απριλίου 2007 
 
Η καλύτερη στιγµή των σχολικών χρόνων είναι η εκδροµή που όλοι περιµένουµε µε 
λαχτάρα και αγωνία. Η χειρότερη όµως είναι η επιστροφή. Σε µένα έτυχε να πρέπει 
να γράψω και για την τελευταία ηµέρα στην Αυστρία. Ήταν µια µέρα δύσκολη και 
µελαγχολική. ∆ύσκολη γιατί έπρεπε να σηκωθώ πολύ πρωί, µελαγχολική γιατί 
παίρναµε το δρόµο της επιστροφής αφήνοντας πίσω µας το µαγευτικό Τιρόλο και την 

ξεγνοιασιά της εκδροµής. 
Οι µέρες στο Τιρόλο ήταν τόσο 
έντονες και γεµάτες που ούτε  
καταλάβαµε πώς πέρασαν και 
ήρθε η ώρα του γυρισµού. 
Σίγουρα όλοι γυρίζαµε 
΄΄φορτωµένοι΄΄ εικόνες και 
αναµνήσεις από µια χώρα µε 
διαφορετική φύση, 
διαφορετικό πολιτισµό και 
άλλη νοοτροπία των 
ανθρώπων. Όλα αυτά ήταν 
όµως ακόµα µπερδεµένα στο 
µυαλό µας και σίγουρα θα 
ξεκαθάριζαν τις επόµενες 
ηµέρες. 
Ξυπνήσαµε (όσοι κοιµήθηκαν) 

στις 4:00 τα ξηµερώµατα. Πήραµε τα πράγµατα. Πρωινό σε πακέτα και 
επιβιβαστήκαµε. Η αναχώρηση έγινε γρήγορα και οργανωµένα. Οι µαθητές έβγαζαν 
αναστεναγµούς  απογοήτευσης και οι καθηγητές αναστεναγµούς ανακούφισης ( 
αφού πήγαν όλα καλά). Στη διαδροµή προς Ανκώνα, όπως ήταν αναµενόµενο, οι 
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περισσότεροι είχαν αποκοιµηθεί και ονειρεύονταν τις όµορφες ηµέρες που αφήναµε 
πίσω µας. Μόλις περάσαµε τα σύνορα Αυστρίας – Ιταλίας κάναµε στάση για το 
πρωινό µας. 
Στις 13:00 ήµαστε στο λιµάνι της Ανκώνα. Η εικόνα διαφορετική, κίνηση, κόσµος, 
φωνές. Καµιά σχέση µε την Αυστρία, θύµιζε Ελλάδα. Στις 13:30 το πλοίο 
αναχώρησε. Η εκδροµή και η Αυστρία είναι πια παρελθόν. Αλλά οι αναµνήσεις 
νωπές στη µνήµη µας. Το ταξίδι µε το καράβι ήταν ευχάριστο, για πολλούς λόγους. 
Πρώτον το πλοίο ήταν µεγάλο και ασφαλές, δεύτερον είχε όλο όσα χρειάζεται ένας 
ταξιδιώτης και τρίτον και κυριότερο µπορούσαµε να κινούµαστε ελεύθεροι, µακριά 
από τα καχύποπτα βλέµµατα των καθηγητών. 
Επισκεπτόµαστε τους φίλους µας στις καµπίνες τούς, καθόµαστε στο σαλόνι και 
φυσικά το βράδυ πήγαµε στη disco.Εκείνη την ηµέρα είχε γενέθλια µια συµµαθήτρια 
µας, κόψαµε τούρτα και διασκεδάσαµε χορεύοντας µέχρι τις εντεκάµισι. Μετά από 
µια τόσο έντονη και κουραστική ηµέρα  πήγαµε για ύπνο στις καµπίνες µας. 
Το πρωί τη επόµενης ηµέρας θα ξυπνήσουµε στην Ελλάδα. Η ωραιότερη εµπειρία 
από τα χρόνια του Γυµνασίου έφτασε στο τέλος. Απ΄ όσο γνωρίζω λίγοι µαθητές 
έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν αυτή την εµπειρία γι΄ αυτό αισθάνοµαι την ανάγκη να 
ευχαριστήσω το διευθυντή και τους καθηγητές που οργάνωσαν αυτή την εκδροµή και 
µας έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσουµε µια ξένη χώρα. 
 

∆έσποινα Παπαδιά – Ματίνα Σκηνιώτη 
 
 

 
 
 
 

∆ευτέρα 16 Απριλίου 2007 
 

Η ηµέρα της επιστροφής έφτασε. Γνωρίζαµε ότι αυτή η ηµέρα, όσον αφορά το 
πρόγραµµα, ήταν πιο άδεια µα και η πιο κουραστική αφού έπρεπε να διανύσουµε 
πολλά χιλιόµετρα για να φτάσουµε στο λιµάνι της Ανκώνα και να πάρουµε το πλοίο 
της επιστροφής. Ξυπνήσαµε λοιπόν, στις 4 τα ξηµερώµατα και πολύ γρήγορα 
βρεθήκαµε στο λεωφορείο. Κάθισα στο κάθισµά µου και έκλεισα τα µάτια µου. Τότε 
πέρασαν από τη σκέψη µου, σαν κινηµατογραφική ταινία, όλα όσα έζησα στην 
Αυστρία τις προηγούµενες ηµέρες, οι βόλτες στο µαγευτικό Seefeld, και στο 
µαγευτικό Insbruck, τα παραδοσιακά τιρολέζικα σπίτια, η εντυπωσιακή στέγη µε το 
ατόφιο χρυσάφι., η πανέµορφη όψη των χιονισµένων κορυφών των Άλπεων, η 
ανάβαση µε το τελεφερίκ στη κορυφή Zugspitze και τα επιβλητικά κτίρια στο Μόναχο. 
 Έχοντας αυτές τις εικόνες στο µυαλό µου µε πείρε ο ύπνος. ∆υστυχώς κοιµόµαστε 

και δεν µπορέσαµε να απολαύσουµε, για 
δεύτερη φορά τη διαδροµή στις Άλπεις, µε τις 
πολλές σήραγγες  και τη σταδιακή αλλαγή του 
τοπίου. Όταν πια ξυπνήσαµε είχαµε µπει ήδη 
στην Ιταλία. Γύρω µας απλωνόταν τα 
καταπράσινα λιβάδια. Σταµατήσαµε κάπου και 
φάγαµε το πρωινό µας που είχαµε πάρει από 
το ξενοδοχείο σε πακέτο. Συνεχίσαµε το ταξίδι 
µας. Φτάσαµε στην Ανκώνα. Επιβιβαστήκαµε 
στο πλοίο και εγκατασταθήκαµε στις καµπίνες 
µας. Αφού ξεκουραστήκαµε, βγήκαµε, κάναµε 
βόλτες, φάγαµε και το βράδυ πήγαµε στη 

disco, και γιορτάσαµε τα γενέθλια µιας συµµαθήτριάς µας. Μετά από λίγο αρχίσαµε 
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να χορεύουµε. ∆υστυχώς κάποιοι θερµόαιµοι Ιταλοί αναµείχθηκαν µε µας και 
άρχισαν να µας ενοχλούν. Γι αυτό το λόγο, ο καπετάνιος 
έκλεισε τη µουσική στη disco και αναγκαστήκαµε να 
φύγουµε.  
Μετά από λίγη ώρα πήγαµε στις καµπίνες µας για ύπνο, 
έχοντας στη ψυχή µας συναισθήµατα χαράς και λύπης. 
Χαράς, γιατί σε λίγο θα βρισκόµαστε και πάλι κοντά στους 
δικούς µας, και λύπη, γιατί τελείωνε αυτή η ωραία εκδροµή 
όπου ζήσαµε επτά ολόκληρες ηµέρες µε τους συµµαθητές 
και του καθηγητές µας, όπου για πρώτη φορά νιώσαµε ανεξάρτητοι και πιο ελεύθεροι 
όπου πήραµε στις καρδιές µας εµπειρίες και αναµνήσεις που θα µείνουν ζωντανές 
για µια ζωή. 
 

Τακµατζίδης Σάκης 

 

Tρίτη 17 Απριλίου 2007 
 
Οι µέρες που µε τόση αγωνία περιµέναµε, τελείωσαν και δυστυχώς η ωραία µας 
εκδροµή, η απίστευτη αυτή εµπειρία φτάνει σιγά - σιγά στο τέλος της. Με νωπές 
ακόµα τις αναµνήσεις των προηγουµένων ηµερών την Τρίτη 17 Απριλίου ξυπνάµε 
όλοι µε φόντο τη θάλασσα. Βρισκόµαστε στο καράβι της επιστροφής. Τι σιγανό του 
τρέµουλο κατάφερε να µας υπνωτίσει το προηγούµενο βράδυ. Ύστερα  κατεβήκαµε    
στον όροφο του εστιατορίου για να πάρουµε το τελευταίο πρωινό πριν επιστρέψουµε 
στη ρουτίνα της καθηµερινής µας ζωής στα Μελίσσια. 
Σε λίγο έπρεπε να ξανανεβούµε στις καµπίνες για να ετοιµάσουµε τα πράγµατά µας, 
φροντίζοντας βέβαια να µη ξεχάσουµε τίποτα. Σε όλο το διάδροµο όµως, καθώς και 
στις καµπίνες των παιδιών, επικρατούσε µια ηρεµία, µια απέραντη ησυχία. Κανένας 

δεν ήταν αναστατωµένος. Όλοι σκεπτικοί και 
µεταδίδοντας µια µουντάδα µε το βλέµµα τους, 
αποχαιρετούσαν σιγά – σιγά τις καµπίνες τους και 
οδηγούνταν προς τη ρεσεψιόν όπου θα 
συναντιόµασταν. Οι ώρες τα λεπτά, τα 
δευτερόλεπτα κυλούσαν πολύ γρήγορα. Κανένας 
δεν είχε την αίσθηση του χρόνου και του τόπου. 
Αλλά σίγουρα ξέραµε ότι πλέαµε σε ελληνικά νερά. 
Συγκεντρωθήκαµε όλοι στη ρεσεψιόν. Άλλοι έµειναν 
εκεί, άλλοι έκαναν την τελευταία βόλτα τους στο 

πλοίο, ενώ άλλοι είχαν καθίσει σε κάποια από τις καφετέριες για να χαλαρώσουν. 
Η τελευταία ειδοποίηση από τα µεγάφωνα σήµανε το δέσιµο της άγκυρας στο λιµάνι 
της Πάτρας και την προετοιµασία των επιβατών για αποβίβαση. Σιγά – σιγά οι 
επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο µε τις βαλίτσες φορτωµένοι στα χέρια. Επιτέλους 
πατήσαµε το πόδι µας σε ελληνική γή, ΄΄στα πάτρια εδάφη΄΄. Επιβιβαστήκαµε 
γρήγορα στο πούλµαν και πήραµε έτσι το δρόµο της επιστροφής για την Αθήνα. 
Κατά τη διάρκεια της επιστροφής µε γέλια και τραγούδια προσπαθούσαµε να 
ξεχάσουµε ότι επιστρέφουµε στη ρουτίνα. Τα γνώριµα σε µας τοπία της Αθήνας και 
ιδιαίτερα των Μελισσίων σήµαιναν το οριστικό τέλος της εκδροµής. 
Την  άφιξή µας στο σχολείο υποδέχτηκαν οι γονείς µας οι οποίοι χάρηκαν βεβαίως 
που γυρίσαµε ασφαλείς και ικανοποιηµένοι. Αν και όλοι οι εκδροµείς έδειχναν 
χαρούµενοι, ξέρω πως σίγουρα θα ένοιωθαν µέσα τους µια πίκρα, µια νοσταλγία. 
Κι η αυλαία κλείνει! 
Ευχαριστούµε όλοι από τα βάθη της καρδιάς µας όλους τους καθηγητές που µας 
συνόδευσαν, τον οδηγό, την ξεναγό και ιδιαίτερα τον διευθυντή µας κ. Κορµπάκη. 

 
Βασιλική Ραµαντάνη 
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Τρίτη 17 Απριλίου 2007  
 

Την Τρίτη το πρωί ξυπνήσαµε και νιώθαµε πολλά συναισθήµατα. Μερικά από αυτά 
ήταν χαρά, επειδή θα ξαναβλέπαµε τους δικούς µας 
ανθρώπους και τη πατρίδα µας, αλλά και λύπη, 
επειδή αυτό το 7ήµερο ταξίδι θα έφτανε στο τέλος 
του. Αυτό το ταξίδι µας έφερε πιο κοντά µε τα 
υπόλοιπα παιδιά και µας έδωσε την ευκαιρία να 
γνωρίσουµε νέους πολιτισµούς, νέες κουλτούρες 
και νέους ανθρώπους. Επίσης νοιώθαµε 
ενθουσιασµό  επειδή είδαµε νέα µέρη και καινούρια 
αξιοθέατα που δεν είχαµε ξαναδεί και ευγνωµοσύνη 
προς τους καθηγητές µας που µας έδωσαν την 

ευκαιρία να γνωρίσουµε  και να δούµε όλα αυτά που είδαµε. Όταν σταµατήσαµε, 
κάπου στην εθνική οδό, για να φάµε αισθανθήκαµε τη διαφορά που έχει η Ελλάδα µε 
την Αυστρία, όπως στην καθαριότητα. Στην Αυστρία όλα τα µέρη, όλοι οι δρόµοι ήταν 
πεντακάθαροι, σε σχέση µε την Ελλάδα. Επίσης στην Αυστρία δεν είχε τόση φασαρία 
από τα αυτοκίνητα ενώ οι άνθρωποι ήταν ήσυχοι και φιλόξενοι. 
 

Κώστας Κώτσιας- ∆ηµήτρης Περδικάρης- Αντώνης Κράλλης 

 

Τρίτη 17 Απριλίου 2007 
 

Ξηµερώνοντας Τρίτη οι αναµνήσεις µας από αυτή τη φανταστική εκδροµή ήταν 
ακόµα νωπές. Στις συζητήσεις όλων των παιδιών βρισκόντουσαν οι βόλτες στο 
Innsbruck, η παραµονή µας στο µαγευτικό Seefeld, η περιήγησή µας στο Μόναχο και 
φυσικά η µετάβασή µας στην υψηλότερη κορυφή των γερµανικών Άλπεων 
(Zugspitze) µε ύψος 2966 µέτρα, µε τελεφερίκ. Με το πρωινό ξύπνηµα στο καράβι 
όλα τα παιδιά πήγαµε να πάρουµε το πρωινό µας και να καθίσουµε στο σαλόνι του 
πλοίου, όσο πλησιάζαµε το λιµάνι της Πάτρας τόσο πιο πολύ µας ερχόταν η ελληνική 
αύρα όλο και πιο πολύ θέλαµε να επιστρέψουµε στην Ελλάδα και να πατήσουµε  το 
πόδι µας σε ελληνικό έδαφος και να 
δούµε τους δικούς µας. Με το που 
φτάσαµε στο λιµάνι της Πάτρας και 
επιβιβαστήκαµε στο πούλµαν 
αρχίσαµε να συνειδητοποιούµε ότι η 
εκδροµή έχει πλέον τελειώσει. Στο 
λεωφορείο πήρε το µικρόφωνο ο 
διευθυντής του σχολείου κ. 
Κορµπάκης και µας είπε πράγµατα 
σχετικά µε την εκδροµή και το 
πρόγραµµα του σχολείου στη συνέχεια 
µέχρι το τέλος της χρονιάς. Στη 
συνέχεια το λόγο πήρε η πρόεδρος 
του 15λούς Βάσω Ραµαντάνη και ευχαρίστησε εκ µέρους όλων των παιδιών το 
διευθυντή και τους καθηγητές µας που χωρίς αυτούς η εκδροµή δεν θα είχε 
πραγµατοποιηθεί. Λίγη µουσική ακόµα στο λεωφορείο και γύρω στις 3:30 είµαστε 
στο Μελίσσια στο γυµνάσιό µας. Αποχαιρετιστήκαµε και δώσαµε ραντεβού …για την 
επόµενη εκδροµή.  
 

Γιάννης Νταβέλης 
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Στην εκδροµή έλαβαν µέρος: 
 
Βαλαντάσης Αλέξαν. 
Βλάχου Γεωργία 
Γεωργακόπουλος Σπ. 
Γιαννακού Κωνσταν. 
Γκλαβάς Θωµάς 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµ. 
Ζαχαρής Σωτήρης 
Καλλίδη Μαγδαληνή 
Καρβουνάρη Σοφία 
Κόκκινου Εσθήρ 
Κουτσογιάννη Βασιλ. 
Κουτσούρης Χάρης 
Κυπαρίσσης ∆ηµήτρ. 
Κούλης Παναγιώτης 
Κράλλης Αντώνης 
Κωµοδίκη Ευδοκία 
Κώτσιας Κων/ντίνος 
Μοντσενίγου Θεοδ. 
Μπαβέλης Ιωάννης 
Ντάτσικα Θεοδώρα 
Παπαδιά ∆έσποινα 

Παράσογλου Χαρά 
Πενέλη Θάλεια 
Περδικάρης ∆ηµήτρ. 
Προκοπίου ∆ηµήτρης  
Πρόντα Λεντιό 
Πύρκολου Μαριάννα 
Ραµαντάνη Βασιλική 
Ράλλιου Νίκη 
Ρούλιας Κωνσαντίνος 
Ρίππη Παναγιώτα 
Σαχάς Μιχάλης 
Σκηνιώτη Ευδοκία 
Σκορδάκη Θέµις 
Τακµατζίδης Ισαάκ 
Ταµίσης Σωτήρης 
Τσουκνίδας Ηλίας 
Φίλιππας Σταύρος 
Φράγκος Αργύρης 
Χαϊµαντάς Αλέξανδ. 
Χονδρογιάννης Γιώρ. 

 
 

και  οι συνοδοί καθηγητές: 
 
Κορµπάκης  Θεόδωρος, ∆ιευθυντής  
Αδάµου Φωτεινή 
Βασιλειάδη Παναγιώτα 

Βερικίου  Ευσταθία 
Μπασµπαλέρη Άσπα  
Χαϊµαντάς  Σωτήρης 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
 

 
 

 
 

Για την πραγµατοποίηση αυτού του ταξιδιού ευχαριστούµε: 
 
 
 
 

 
 

• Το ∆ήµαρχο κ. Μανώλη Γραφάκο και το ∆ηµοτικό 
συµβούλιο του ∆ήµου Μελισσίων για την οικονοµική 
ενίσχυση. 

• Τον Πρόεδρο κύριο Βαγγέλη Σκηνιώτη και τα µέλη του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου µας επίσης 
για την οικονοµική βοήθεια, τόσο στο ταξίδι όσο και στην 
εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο. 

• Το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Βασίλη Λάζο που προσέφερε τα 
δώρα προς το αυστριακό σχολείο. 

• Τον κύριο Γιάννη Κουκουλά,  Πρόεδρο της σχολικής 
επιτροπής του σχολείου µας,  που µερίµνησε για την 
έκδοση του οδοιπορικού µας. 

• Τους συναδέλφους µου συνοδούς καθηγητές που µε 
ευθύνη και αγάπη συνέβαλαν στη υλοποίηση αυτού του 
ταξιδιού.  

• Τον κύριο Σωτήρη Χαϊµαντά καθηγητή πληροφορικής στο 
σχολείο µας, ο οποίος µε περισσή φροντίδα και 
υπευθυνότητα επιµελήθηκε την έκδοση του βιβλίου αυτού. 

 
 
       Κορµπάκης Θεόδωρος 
 
 
 
 
 
 

 


