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Πρόλογος 
 
Τρίτη, 6 Μαΐου 2008. Νωρίς το απόγευµα το ταξίδι τελειώνει µπροστά στο 1ο 

Γυµνάσιο Μελισσίων. Όλοι χαρούµενοι βλέπουµε τα αγαπηµένα µας πρόσωπα 

κι εκείνα ακόµα πιο χαρούµενα µας υποδέχονται. 

Στο µυαλό και την ψυχή του καθενός από εµάς είναι ανακατεµένα εντυπώσεις 

και συναισθήµατα. Σιγά – σιγά θα µπουν όλα σε µια τάξη, θα ξέρουµε: 

Γιατί έγινε αυτό το ταξίδι, ποιοι στόχοι επετεύχθησαν, ποιες εµπειρίες και ποιες γνώσεις 

αποχτήσαµε όλοι, µαθητές και καθηγητές. Ήταν ένα ταξίδι τουριστικό, εκπαιδευτικό ή 

αναψυχής; Υπήρξαµε ταξιδιώτες ή τουρίστες; 

 

Τις απαντήσεις σ΄αυτά τα ερωτήµατα θα βρούµε διαβάζοντας στο σύντοµο αυτό 

βιβλίο τις σκέψεις, τις εµπειρίες, τις εντυπώσεις και τα συναισθήµατα µερικών από τους 

µαθητές και τις µαθήτριες που συµµετείχαν σ΄αυτή την εκδροµή. 

Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιµο για τους µαθητές µας το ότι ήρθαν σε επαφή 

µε άλλα συστήµατα, νοοτροπίες και πολιτισµούς. Γνώρισαν τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και 

τους ανθρώπους του µε τους οποίους καλούνται να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να 

ανταποκρίνονται στις συνεχώς εξελισσόµενες απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής µας. 

 Τελειώνοντας το σύντοµο αυτό πρόλογο µια συµβουλή προς τους µαθητές και όχι 

µόνο. Στο επόµενο ταξίδι σας µακρινό ή κοντινό, στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό της χώρας, 

πάρτε στις αποσκευές σας µαζί µε όλα τ΄άλλα και γνώσεις για το πού θα πάτε, σεβασµό για 

τον πολιτισµό, τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες, τη θρησκεία τους. Πάρτε µαζί σας ευαισθησία 

για το περιβάλλον, τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής που επισκέπτεστε. Μοιράστε 

απλόχερα τον πολιτισµό της πόλης σας και της πατρίδας σας. Γίνετε οι καλοί πρεσβευτές. 

Γίνετε ταξιδιώτες και όχι τουρίστες. 

 

Θεόδωρος Κορµπάκης 
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Αγαπητοί φίλοι, 

όπως  είναι γνωστό τα µαθηµατικά αποτελούν ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της 

µεγάλης περιπέτειας των ανθρώπινων ιδεών και του πολιτισµού, Όµως είναι 

αισθητές στον καιρό µας οι παρενέργειες της εκρηκτικής ανάπτυξης των 

µαθηµατικών που τις τελευταίες δεκαετίες τα οδήγησαν σε µια ιδιότυπη 

διανοητική αποµόνωση.  Θεωρώντας ότι είναι εφικτή η ανάπτυξη µιας ποιο «προσιτής 

γλώσσας» επικοινωνίας µε την οποία µπορεί κανείς να µιλά στα παιδιά για τα µαθηµατικά, 

δηµιουργήσαµε στις αρχές της σχολικής χρονιάς 2007 – 2008, Λέσχη Ανάγνωσης για τα 

µαθηµατικά και θέσαµε κάποιους γενικούς και ειδικούς στόχους όπως: 

• Να δοθούν ψυχικά και διανοητικά κίνητρα στα παιδιά για το εξωσχολικό διάβασµα, 

την έρευνα και την αναζήτηση 

• Η ανακάλυψη µέσω της µελέτης ειδικών βιβλίων της ουσίας και σηµασίας των 

µαθηµατικών για τη ζωή µας, 

• ειδικότερα µε την ανάγνωση των βιβλίων Ο Θείος Πέτρος και η εικασία του 

Γκόλντµπαχ του Απόστολου ∆οξιάδη και  τα Πυθαγόρεια εγκλήµατα του Τεύκρου 

Μιχαηλίδη να γνωρίσουν τα παιδιά µεγάλα επιτεύγµατα των µαθηµατικών, τη ζωή και 

το έργο σπουδαίων µαθηµατικών, να κάνουν τις δικές τους σκέψεις και έρευνες. 

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε την εκδροµή αυτή στο 

Βερολίνο και την επίσκεψη στο Σύλλογο Ελλήνων επιστηµόνων και Ακαδηµαϊκών 

Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής. 

 

 

Ο συντονιστής καθηγητής 

Σωτήρης Πολίτης
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Πρόγραμμα εκδρομής 

 
 
1ημέρα: Παρασκευή 2/5/08   Αθήνα ‐ Βερολίνο 
 
Συνάντηση  στο  αεροδρόμιο  και  πτήση    για  το  Βερολίνο,  την  ιστορική  πόλη  που    αποτελεί  την 
σημερινή  πρωτεύουσα  της  ενοποιημένης  πλέον  Γερμανίας.  Άφιξη  και  αρχίζει  η  περιήγησή  μας 
στην πρωτεύουσα της  Γερμανίας, που γιορτάζει φέτος  την πτώση του  τείχους πριν 17  χρόνια. Η 
γνωστή Πύλη του Βραδεμβούργου, το χρυσό Άγαλμα της Νίκης, η 'Όπερα, το Θέατρο Σίλλερ, το νέο 
και επιβλητικό Ράιχσταγκ (Βουλή) με το γυάλινο θόλο, η Πλατεία Πότσδαμ, ο Καθεδρικός Ναός, το 
Πανεπιστήμιο  κ.α.,  είναι  μερικά  από  τα  αξιοθέατα  που  θα  περιηγηθούμε,  προτού  καταλήξουμε 
στο κόσμημα των μουσείων του Βερολίνου, το Μουσείο της Περγάμου που φιλοξενεί μία από τις 
πιο    μεγάλες  συλλογές  Αρχαιοτήτων  των  Ελληνιστικών  χρόνων.  Εκεί  βρίσκεται  ο  μεγαλοπρεπής 
Βωμός  της  Περγάμου  του  2ου  αιώνα  π.Χ.,  η  επιβλητική  Πύλη  της  Αγοράς  της  Μιλήτου,  τα 
εκπληκτικά ευρήματα της Βαβυλώνας και άλλες αυθεντικές αρχαιότητες.  
 
2η μέρα:  Σαββάτο 3/5/08  Βερολίνο ‐ξενάγηση & Μουσείο Περγάμου  
 
Αναχώρηση για την   εκδρομή μας στην γνωστή από την σύγχρονη  ιστορία περιοχή του Πότσδαμ 
και των Ανακτόρων, κατοικία του Φρειδερίκου Β΄. Στη συνέχεια επίσκεψη στο «Σύλλογο Ελλήνων 
επιστημόνων και Ακαδημαϊκών Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή». 
 
 3η μέρα: Κυριακή 4/5/08  Βερολίνο – Δρέσδη  

Αναχώρηση για την  εκδρομή μας στην ιστορική Δρέσδη, έδρα των Πριγκηπάτων της Σαξονίας που 
είναι κτισμένη στον ποταμό  'Ελβα με μεγαλοπρεπή κτίρια μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Η παλιά πόλη 
ανασυγκροτείται και ανοικοδομείται μετά τις καταστροφές του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου ώστε να 
ξαναβρεί την αίγλη του παρελθόντος. 

4η μέρα: Δευτέρα 5/5/08  Γυμνάσιο Στέγκλιτς.    

Επίσκεψη στο κέντρο της πόλης και το Ζωολογικό κήπο. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Γυμνάσιο 
Στέγκλιτς 

5η μέρα:  Τρίτη 6/5/08  Βερολίνο‐Αθήνα 

Ελεύθερος χρόνος  έως την ώρα της μεταφοράς στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 
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Βερολίνο 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

Το  Βερολίνο  (γερμ.  Berlin)  είναι  η  πρωτεύουσα  και  εκτός  αυτού  η  μεγαλύτερη  σε  έκταση  και 
πληθυσμό  πόλη  της  Γερμανίας.  Ως  προς  τον  πληθυσμό  είναι  η  δεύτερη  μεγαλύτερη  πόλη  της 
Ευρωπαϊκής  ένωσης.  Επίσης  η  πόλη  του  Βερολίνου  αποτελεί  και  κρατίδιο  της  γερμανικής 
ομοσπονδίας. 
 

Στην  ιστορία  του  το  Βερολίνο  ήταν  πρωτεύουσα  διάφορων 
κρατών,  όπως  του  Πριγκιπάτου  του  Βρανδεμβούργου,  του 
Βασιλείου  της  Πρωσίας,  του  Γερμανικού  Ράιχ  και  της  Λαϊκής 
Δημοκρατίας  της  Γερμανίας.  Στις  3  Οκτωβρίου  1990  έγινε  με 
την  επανένωση  των  δυο  γερμανικών  κρατών πρωτεύουσα  της 
ενοποιημένης Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας  της  Γερμανίας  και 
αντικατέστησε  έτσι  την  μέχρι  τότε  πρωτεύουσα,  τη  Βόννη.  Το 
γερμανικό  κοινοβούλιο,  που  μέχρι  τότε  εξακολουθούσε  να 
εδρεύει  στη  Βόννη,  αποφάσισε  το  1991  να  μεταφερθεί  στο 
Βερολίνο.  Η  μετακίνηση  της  βουλής  από  τη  Βόννη  στο 

Ράιχσταγκ του Βερολίνου πραγματοποιήθηκε το 1999. 
 
Η  πόλη  αποτελεί  σημαντικό  κόμβο  συγκοινωνίας  όπως  και  οικονομικό  και  πολιτισμικό  κέντρο  με 
πολυάριθμα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, θέατρα, μουσεία και αρχιτεκτονικά μνημεία. 
 
Ως έτος ίδρυσης του Βερολίνου θεωρείται το 1237, έτος κατά το οποίο αναφέρεται για πρώτη φορά 
ο οικισμός Κελν (Cölln), με τον οποίο αργότερα συνενώθηκε εκείνος του Βερολίνου το 1709. Η πρώτη 
γραπτή αναφορά στο Βερολίνο χρονολογείται  το 1244. Από το 1415  έγινε επίσημα η κατοικία  των 
διαφόρων  αυτοκρατόρων  και  ηγεμόνων.  Κατά  την  διάρκεια  του  Τριακονταετούς  Πολέμου  το 
Βερολίνο έχασε το μισό πληθυσμό του και το ένα τρίτο των κτισμάτων του καταστράφηκε. Το 1640 
έγινε βασιλιάς ο Φρειδερίκος Γουλιέλμος, ο οποίος αύξησε την μετανάστευση και η πόλη άρχισε να 
επεκτείνεται. 
 
Το  1685  εγκαταστάθηκαν  στο  Βερολίνο  15.000  Γάλλοι  Ουγενότοι  και  έτσι  το  1700  το  20%  του 
βερολινέζικου πληθυσμού ήταν Γάλλοι. Αυτό είχε ως συνέπεια την μεγάλη γαλλική επιρροή. Το 1701 
έγινε η πρωτεύουσα  της Πρωσίας,  αλλά  τα  κύρια βασιλικά παλάτια ήταν  έξω από  την πόλη,  στην 
περιοχή του Πότσνταμ. Ταυτόχρονα, το Βερολίνο συνεχώς επεκτεινόταν. 
 
Το 1871  η  πόλη ανακηρύχθηκε  σε πρωτεύουσα  της  Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά από πολλές 
πολιτικές  αναταραχές,  οι  Ναζί  κέρδισαν  τις  εκλογές  του  1933  για  το  γερμανικό  Ράιχσταγκ 
(Κοινοβούλιο). Η συνέπεια ήταν η καθιέρωση μιας βάρβαρης δικτατορίας.  Το καθεστώς οργάνωσε 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 για να παραπλανήσει τη διεθνή κοινότητα. Κατά το τέλος του Β΄ 
Παγκοσμίου  Πολέμου  και  καθώς  ο  Χίτλερ  είχε  κλεισθεί  στο  καταφύγιό  του,  αρνούμενος  να 
εγκαταλείψει την πόλη, δόθηκε η Μάχη του Βερολίνου, γεγονός που στοίχισε χιλιάδες ζωές αμάχων 
και είχε ως συνέπεια την σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή της. 
 
Μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και το τέλος του Τρίτου Ράιχ, το Βερολίνο ήταν χωρίσμενο 
σε τέσσερις ζώνες κατοχής. Οι δυτικές ζώνες σχημάτισαν το Δυτικό Βερολίνο, και η σοβιετική ζώνη το 
Ανατολικό Βερολίνο, ενώ το 1961 διχοτομήθηκε οριστικά σε Ανατολικό και Δυτικό Βερολίνο με την 
κατασκευή  του Τείχους  του Βερολίνου.  Τό Τείχος  του Βερολίνου κατεδαφίστηκε στίς 9 Νοεμβρίου 
1989.  Τέλος,  το  1990  έγινε  η  ενοποίηση  της  Γερμανίας  και  το  Βερολίνο  ορίσθηκε  εκ  νέου  ως 
πρωτεύουσα, παραμένοντας μέχρι και σήμερα. 
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∆ρέσδη 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

Πόλη της Α. Γερμανίας με 500.000 κατοίκους, πρωτεύουσα της Σαξονίας. 
Σημαντικό πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο, χτισμένη πάνω στον Έλβα, 
αποτέλεσε απ'  τα πολύ παλιά  χρόνια σπουδαίο συγκοινωνιακό  κόμβο. 
Στην  αρχή,  στην  περιοχή  αυτή  υπήρχε  χωριό  Σλάβων  ψαράδων,  αλλά 
αργότερα  καταλήφθηκε απ'  τους  Γερμανούς που  την οχύρωσαν,  για  ν' 
αποφεύγουν τις επιδρομές των Σλάβων και ιδιαίτερα των Πολωνών. 
Το  1485  έγινε  πρωτεύουσα  της  Σαξονίας  μέχρι  το  1918.  Κατά  τη 
διάρκεια  του  17ου  και  18ου  αιώνα  αναπτύχθηκαν  πολύ  τα  γράμματα 
και  οι  τέχνες  κι  η  πόλη  πλουτίστηκε  με  πολλά  μνημεία  και  κτίρια 
περίφημης  αρχιτεκτονικής.  Στη  διάρκεια  του  Β'  Παγκόσμιου  Πολέμου 
βομβαρδίστηκε  και  καταστράφηκε  σχεδόν  από  τα  θεμέλια.  Όμως, 
μερικά από τα περίφημα μνημεία της πόλης αποκαταστάθηκαν, ενώ τα 
πιο πολλά έχουν καταστραφεί οριστικά. 
Σήμερα  στη  Δρέσδη  υπάρχει  αναπτυγμένη  βιομηχανία 
μηχανοκατασκευών,  που  δεν  απαιτούν  όμως  μεγάλες  ποσότητες 

μετάλλου.  Πρόκειται  κυρίως  για  παραγωγή  διάφορων  μικρών  συσκευών,  οπτικών  οργάνων, 
φωτογραφικών  μηχανών  κλπ.  Επίσης  σημαντικά  αναπτυγμένη  και  με  μεγάλη  παράδοση  είναι  η 
υαλουργία και παραγωγή ειδών πορσελάνης. 
Η  Δρέσδη  (  γερμ. Dresden,  σλάβικα: Drježdźany)  είναι  πόλη  της Ομοσπονδιακής  Δημοκρατίας  της 
Γερμανίας και πρωτεύουσα του ομόσπονδου κράτους της Σαξωνίας. Τοποθετημένη σε μια κοιλάδα 
στον  ποταμό  Eλβε,  ο  πληθυσμός  της  πόλης  είναι  500.000  (2006).  Η  Δρέσδη  είναι  μέρος  της 
μητροπολιτικής περιοχής του σαξονικού τριγώνου  (Δρέσδη, Λειψία και Κέμνιτς) με έναν πληθυσμό 
πάνω από 3,2 εκατομμυρία.Η πόλη έχει μια μακροχρόνια ιστορία ως κύρια και βασιλική κατοικία για 
τους βασιλιάδες της Σαξωνίας. Ο βομβαρδισμός της Δρέσδης άλλαξε το πρόσωπο της πόλης. 
 
Κομμουνιστική περίοδος (Μεταπολεμική περίοδος) 
Μετά  από  το  δεύτερο  παγκόσμιο  πόλεμο,  η  Δρέσδη  έγινε  σημαντικό  βιομηχανικό  κέντρο  στη 
σοσιαλιστική Ανατολική Γερμανία με μεγάλη ερευνητική υποδομή. Πολλά σημαντικά ιστορικά κτήρια 
ανοικοδομήθηκαν,  αν  και  οι  ηγέτες  κομμουνιστές  της  πόλης  επέλεξαν  να  αναδημιουργήσουν  τις 
μεγάλες γειτονιές της πόλης σε σύγχρονη γραμμή για οικονομικούς και ιδεολογικούς λόγους. 
 
Μετακομμουνιστική περίοδος 
Η  Δρέσδη  γνώρισε  δραματικές  αλλαγές  μετά  από  την  επανένωση  της  Γερμανίας  στις  αρχές  της 
δεκαετίας  του  '90.  Η  πόλη  έχει  ακόμα  αρκετές  από  τις  πληγές  της  από  τους  βομβαρδισμούς  του 
1945. 
Ενα  πρόγραμμα  ανανέωσης  ήταν  η  αναδημιουργία  της  Frauenkirche  και  της  περιβάλλουσας 
περιοχής Neumarkt. Ολοκληρώθηκε το 2005, ένα έτος πριν από τα 800α γενέθλια της Δρέσδης. Η νέα 
Frauenkirche  οικοδομήθηκε  σύμφωνα  με  τα  ιστορικά  σχέδια.  Παρά  τη  συνολική  καταστροφή  του 
κέντρου της πόλης στο 2ο παγκόσμιο πόλεμο, πολλές περιοχές έχουν αποκατασταθεί. Το ενδιαφέρον 
κοινού και κυβέρνησης παραμένει υψηλό και υπάρχουν πολυάριθμα προγράμματα εν εξελίξει ‐ με 
ιστορικές αναδημιουργίες  και  σύγχρονα σχέδια  ‐  για  την αρχιτεκτονική αναγέννηση  της πόλης.  Το 
2004  η  ΟΥΝΕΣΚΟ  κύρηξε  τη  Δρέσδη  και  το  τμήμα  της  κοιλάδας  του  ποταμού  Elbe  παγκόσμια 
πολιτιστική κληρονομιά 
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Πότσνταµ 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

Το  Πότσνταμ  ή  Πότσδαμ  (γερμ. 
Potsdam)  είναι  η  πρωτεύουσα  του 
γερμανικού  κρατίδιου  του 
Βρανδεμβούργου.  Η  πόλη  είναι 
ευρέως  γνωστή  για  τα  μοναδικά 
πολιτιστικά  τοπία  της,  ειδικότερα  τα 
πάρκα  και  τα  κάστρα  Sanssouci,  μια 
περιοχή  παγκόσμιας  κληρονομιάς 
της  ΟΥΝΕΣΚΟ.  Το  Potsdam‐
Babelsberg  ειναι  ένα  από  τα  κύρια 
κέντρα  της  ευρωπαϊκής  παραγωγής 

ταινιών.  Το  Filmstudio  Babelsberg  συνεργάζεται  όλο  και  περισσότερο  με  σημαντικές  επιχειρήσεις 
από το Λος Άντζελες. Η ορχήστρα "Deutsches Filmorchester Babelsberg" ηχογραφεί συχνά κομμάτια 
για  μουσική  επένδυση  εγχώριων  και  ξένων  κινηματογραφικών  ταινιών.  Η  ορχήστρα  παρουσιάζει 
επίσης πολλές συναυλίες στο Nikolaisaal. 
 
 
Γεωγραφία 
 
Το Πότσδαμ βρίσκεται 26χλμ. νοτιοδυτικά του Βερολίνου. Το διασχίζει ο ποταμός Χάβελ, και η πόλη 
χαρακτηρίζεται  από  μια  σειρά  διασυνδεδεμένων  λιμνών  μεταξύ  των  οποίων  η  Griebnitzsee,  η 
Templiner See και άλλες. 
 
 
Ιστορία 
 
Η πόλη ιδρύθηκε περίπου τον 7ο αιώνα από σλαβικά φύλλα. Το Πότσδαμ χνώρισε μεγάλη άνθηση 
όμως στα χρόνια  του Φρειδερίκου  του 2ου  (του Μέγα)  ο οποίος ήταν πεφωτισμένος μονάρχης. Ο 
Φρειδερίκος ο 2ος αναμόρφωσε  το Πρωσικό κράτος και από  τα έσοδα που  του απέφεραν οι  νέες 
περιοχές  που  κατέκτησε  έχτισε  από  το  1745  πολλά  μεγαλοπρεπή  κτίσματα  στην  περιοχή  του 
Βρανδεμβούργου, μεταξύ των οποίων τα  ιδιαίτερα μεγαλοπρεπή Sans Souci και Νέο Παλάτι  (Neue 
Palais),  τα  οποία  περιβάλλονται  από  μεγάλους  κήπους  μέσα  στους  οποίους  περιλαμβάνονται  και 
μικρότερα κτίσματα όπως το Κινεζικό Τεϊοποτείο και τα Ρωμαϊκά Λουτρά. 
Από  τις  17  Ιουλίου  ως  τις  2  Αυγούστου  1945  έλαβε  χώρα  στο  παλάτι  Cecilienhof  η  Σύνοδος  του 
Πότσδαμ στην οποία έλαβαν μέρος οι 3 μεγαλύτερες χώρες των συμμαχικών δυνάμεων, οι ΗΠΑ, η 
Αγγλία και η Σοβιετική Ένωση με εκπροσώπους τους Χάρι Τρούμαν, Ουίνστων Τσώρτσιλ και  Ιωσήφ 
Στάλιν  αντίστοιχα.  Στόχος  της  συνόδου  ήταν  να  αποφασιστεί  το  μέλλον  της  ηττημένης  ναζιστικής 
Γερμανίας, η οποία είχε παραδοθεί άνευ όρων στις 8 Μαΐου της ίδιας χρονιάς 
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Χαιρετισµός των µαθητών του 1ου Γυµνασίου Μελισσίων 
 
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 στη οποία κατοικείτε, να σας μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης της παγκόσμιας 
φιλίας και συνεργασίας των λαών, αξίες που γεννήθηκαν στην Αρχαία Ολυμπία. 
Φίλοι και 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 χώρα που σήμερα μας φιλοξενεί. 
 

Χαιρετισµός του ∆ιευθυντή του 1ου Γυµνασίου Μελισσίων 
 
Κύριε Διευθυντά, 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 Γερμανία είναι να φέρει σ΄επαφή και αλληλεπίδραση τους 
εκπαιδευτικούς  και  τους  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  Γερμανία  συμμετέχουν  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  η    ελληνογερμανική  φιλία 
συνεχώς αναπτύσσετε. 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 γερμανικά βουνά  και επιδίδονται σε χειμερινά 
σπορ, καθώς επίσης και να γνωρίσουν τα σπουδαία επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας 
της πατρίδας σας.    
Σας ευχόμαστε καλή πρόοδο στις σπουδές σας και καλή προκοπή στη χώρα σας. 
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Καραµήτρου Αλεξάνδρα 
 
    Ένα  όμορφο  όνειρο  που  γεννήθηκε  στην  υπέροχη  και  γεμάτη  ενθουσιώδεις  εκπλήξεις  Λέσχη 
Ανάγνωσης κατάφερε τελικά να πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία. Αφορμή για την πολυπόθητη 
εκδρομή στο Βερολίνο στάθηκε μια εργασία μας που αφορούσε τον ξακουστό Έλληνα μαθηματικό 
Κωνσταντίνο  Καραθεοδωρή  που  έζησε  και  δίδαξε  στο  Βερολίνο.  Οι  συνεχείς  και  θριαμβευτικές 
επιτυχίες  του  στο  χώρο  των  Μαθηματικών  σε  συνδυασμό  με  την  πολύπλευρη  και  έντονη 
προσωπικότητα,  έμελλε  να  λειτουργήσουν  σαν  δύο  καταλυτικά  στοιχεία  για  την  ανάδειξή  του. 

Αποτέλεσε  δε  πόλο  έλξης  για  μας  του 
μαθητές  του  1ου  Γυμνασίου  Μελισσίων  ο 
τόπος  που  έζησε  και  αναγνωρίστηκε 
Έφτασε λοιπόν ο καιρός που η ιδέα είχε πια 
ωριμάσει και έπρεπε με κάθε δυνατό τρόπο 
να  πραγματοποιηθεί  η  εκδρομή  μας.  Η 
προσδοκόμενη  ημέρα  ήρθε  ήταν 
Παρασκευή  2/5/2008  και  52  μαθητές  και 
μαθήτριες  της  Γ΄  τάξης  συγκεντρωθήκαμε 
στις 4:15 έξω από το χώρο του σχολείου. Τα 
συναισθήματα  χαράς,  ελπίδας  και  συνάμα 
αγωνίας  που  πήγαζαν  από  τις ψυχές  όλων 
μας  ήταν  έκδηλα.  Με  τη  συνοδεία  του 

διευθυντού και άλλων εφτά συνοδών καθηγητών φύγαμε για το αεροδρόμιο .Ήταν η πρώτη εκδρομή 
μακριά  από  τους  γονείς  μου  με    συντροφιά  τους  καθηγητές  και  τους  συμμαθητές  μου.  Εικόνες 
φευγαλέες  περνούν  από  μπροστά  από  τα  μάτια  μου  σαν  κινηματογραφική  ταινία.  Όνειρα  και 
αμέτρητα  σχέδια  για  την  εκδρομή  μου!  Ο  χρόνος  κύλησε  τόσο  γρήγορα  και  βρεθήκαμε  στις 
τεράστιες  αίθουσες  του  αεροδρομίου.  Ύστερα  από  τις  σχετικές  διαδικασίες  επιβιβαστήκαμε  στο 
αεροπλάνο. Το ταξίδι ήταν αρκετά καλό.               Από το μικρό παραθυράκι κοιτάζοντας μέσα από τα 
σύννεφα  έβλεπα  την  Ελλάδα που άφηνα πίσω μου.  Αισθανόμουν  θλίψη που  την αποχαιρετούσα, 
αλλά χαρά και αγωνία για την άγνωστη αλλά δίχως αμφιβολία ελκυστική χώρα που θα συναντούσα. 
Μετά  από  ένα  τρίωρο  ταξίδι  φτάσαμε  στο  Βερολίνο  όπου  και  αποβιβαστήκαμε.  Η  ώρα  πλησίαζε 
11:30  και  αφού  παραλάβαμε  τα  πράγματά  μας  περιμέναμε  όλοι  με  χτυποκάρδια  την  όμορφη 
ξενάγηση που θα ακολουθήσει. Χωρίς λοιπόν καμιά καθυστέρηση μας γνωστοποιήθηκε η επίσκεψή 
μας στο Μουσείο της Περγάμου. Όταν πάτησα το πόδι μου  στην είσοδο του Μουσείου δεν πίστευα 
στα μάτια μου.   Αμέσως  σκέφτηκα  από  πόσο  μεράκι,  μεγαλοπρέπεια  και 
κουλτούρα μπορεί να χαρακτηρίζονται αυτοί οι άνθρωποι που τα έργα τους 
εκτός του ότι κοσμούσαν με ένα αριστοτεχνικό τρόπο το μουσείο είχαν γίνει 
αντικείμενο  θαυμασμού  του  κάθε  επισκέπτη.  Πρέπει  βέβαια  να  αναφέρω 
πως  μεγαλύτερη  εντύπωση  τα  έργα  που  σχετίζονταν  με  τις  συλλογές 
Αρχαιοτήτων  των  Ελληνιστικών  χρόνων.  Ύστερα  λοιπόν  από  το  μεγάλο 
χρονικό  διάστημα  που  διήρκησε  η  ξενάγησή  μας,  συνειδητοποίησα  ότι  η 
κούραση είχε ήδη αρχίσει. Έτσι ξεκινήσαμε για το ξενοδοχείο που θα μέναμε 
για τέσσερα βράδια και άκουγε στο όνομα ΄΄Best Western Hotel am Schloss  
Kopenick΄΄.  Ξάφνου όλα τα παιδιά ένιωθαν σαν βρίσκονται στο σπίτι  τους. 
Δεν ήξερα τι να πω. Ήταν κάτι το ανεξήγητο, αλλά ο χώρος του επιβλητικού 
ξενοδοχείου  απέπνεε  μία  νότα  ασφάλειας  και  ξεγνοιασιάς.  Μετά  το 
μοίρασμα των κλειδιών όλοι ανεβήκαμε στα δωμάτια που προσωρινά μας ανήκαν, προκειμένου να 
ξεκουραστούμε και να απολαύσουμε όσο ήταν δυνατόν τη δύναμη της σιωπής. Παρά την κούραση 
σε  κανέναν  δεν  ήταν  εύκολο  να παραμείνει  κλεισμένος στο  δωμάτιό  του,  τη  στιγμή που  ξέρει  ότι 
στεγάζεται  στον  ίδιο  χώρο  με  αυτόν  των  φίλων  του.  Γι  αυτό  και  αρκετά  παιδιά  ξεχύθηκαν  σαν 
μελίσσι στους διαδρόμους  , αψηφώντας τους διάφορους κινδύνους που μπορεί να διατρέχουν. Σε 
γενικές γραμμές ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό και σε όλες τους τις κινήσεις υπήρχε όριο. Η ώρα 
κύλησε και στις 8:00  κατεβήκαμε για το δείπνο. Όλα όσα περιλαμβάνονταν στο μπουφέ ήταν τόσο 
πλούσια στολισμένα και γευστικά. 
   Την επόμενη μέρα  όπως και κάθε ημέρα ξυπνήσαμε στις 7:30 και όλοι οδηγηθήκαμε στην αίθουσα 
του πρωινού. Αφού φάγαμε και εφοδιαστήκαμε με την κατάλληλη ενέργεια  , αναχωρήσαμε για το 
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Πότσδαμ. Στην ευχάριστη και ανέμελη διαδρομή  μας με το πούλμαν, έβλεπα τις καταπράσινες και 
αλλού κίτρινες  απέραντες πεδιάδες να απλώνονται μπροστά στα μάτια μου σαν χαλιά. Το όνειρο με 
είχε πια συνεπάρει στο πέρασμά του. Μετά από μια στάση για να βγάλουμε φωτογραφίες φτάσαμε 
στο προορισμό μας. Τα καταπράσινα παρτέρια με τις τουλίπες, τα διάφορα είδη δέντρων κλαδεμένο 
το καθένα με τον δικό του περίεργο τρόπο, τα σιντριβάνια που κοσμούσαν τους κήπους, κατάφεραν 
να  με  αφήσουν  έκπληκτη  και  ονειρεύτηκα  τη  ζωή  μου  μέσα  σ΄ένα  τέτοιο  χώρο.  Στη  συνέχεια 
επισκεφτήκαμε  και  ξεναγηθήκαμε  στην  κατοικία  του Φρειδερίκου  του  Β΄  φορώντας  κάτι  μεγάλες 
παντόφλες με σκοπό να διαφυλαχτεί το μάρμαρο του δαπέδου. 
    Επόμενος  σταθμός  της  ημέρας  αποτελεί  ο  σύλλογος  Ελλήνων  Επιστημόνων  και  Ακαδημαϊκών 
Βερολίνου Κωνσταντίνος  Καραθεοδωρή.  Εκεί  είχαμε συνάντηση με  τα μέλη  του. Μας μίλησαν  για 
τους  σκοπούς  του  Συλλόγου,  βγάλαμε  φωτογραφίες  και  επιστρέψαμε  στο  ξενοδοχείο  Μετά  το 
δείπνο  αποφασίσαμε    να  πραγματοποιήσουμε  μια  νυχτερινή  βόλτα  στο  Βερολίνο.  Τα  φώτα  που 

υπήρχαν στους απέραντους δρόμους 
φάνταζαν  στα  μάτια  μας  σαν  να 
αλλάζουν  συνεχώς  αποχρώσεις.  Ενώ 
λοιπόν  εγώ  κοίταζα  γύρω μου μ΄ένα 
διερευνητικό  βλέμματα  διάφορα 
μαγαζιά  και  τις  πλατείες  κάποιοι 
άλλοι  από  τη  παρέα  μας 
προτιμούσαν  να  κοιτάνε  το  όμορφο 
κατακόκκινο  φεγγάρι  που  μας 
ακολουθούσε  και  ήταν  ο  φύλακας 
άγγελός  μας.  Μετά  την  ευχάριστη 
βόλτα  μας  επιστρέψαμε  στο 
ξενοδοχείο  και  κουρασμένοι  καθώς 
ήμαστε, κοιμηθήκαμε αμέσως. 

   Η Κυριακή 4/5/08  αποτέλεσε  για μένα μια  καταπληκτική ημέρα.  Το πρωί αφού  ξύπνησα  γεμάτη 
χαρά,  γιατί  ήξερα  ότι  προορισμός  μας  ήταν  η  Δρέσδη.  Μόλις  φτάσαμε  στη  Δρέσδη  και  αφού 
ξεναγηθήκαμε στα διάφορα περίτεχνα κτίρια και το άγαλμα του Γιοχάνες, οι καθηγητές μας άφησαν 
ελεύθερους για να θαυμάσουμε από μόνοι μας τις υπόλοιπες ομορφιές του τόπου. Κατά τη διάρκεια 
του περιπάτου μου στα γραφικά σοκάκια    της πόλις αντίκρισα μια υπέροχη γέφυρα που κάτω της 
υπήρχε ένα καταπράσινο μέρος που το μεγαλύτερο μέρος του το είχαν καταλάβει οι Γερμανοί για να 
ξαπλώσουν.  Η  Δρέση  παρά  τα  ερείπια  που  της  άφησε  σαν  ΄΄ενθύμιο΄΄  ο  Β΄  παγκόσμιος  πόλεμος 
κατάφερε να ξαναβρεί την αίγλη της.  
   Στο τέλος αυτής της περιήγησής μας,  επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο μας όπου και καταφέραμε να 
ξεκουραστούμε  λιγάκι.  Έτσι  με  την  ευκαιρία  που  μας  δόθηκε  και  δεν  θα  πηγαίναμε  πουθενά, 
μαζευτήκαμε  στα  διάφορα  δωμάτια  και  συζητούσαμε  χαμηλόφωνα  για  όσα  έχουν  συμβεί  μέχρι 
τώρα στην  εκδρομή μας,  καθώς  επίσης  και  για  την αλλαγή   που  έχει  συμβεί  στην ήρεμη  ζωή  του 
καθενός. Προσωπικά δεν ήξερα τι να πω. Ήμουν εντελώς χαμένη. Αμέσως όμως σκέφτηκα πως αύριο 
ξημερώνει μια εξίσου ενδιαφέρουσα και γεμάτη εκπλήξεις ημέρα. Όπως το σκέφτηκα έτσι ακριβώς 
ήταν.  
   Η  επόμενη ημέρα 5/5/08  ξεκίνησε  με  την  αγορά    διαφόρων  ενθυμίων  που  προορίζονταν  για  τα 
αγαπημένα μας πρόσωπα.  Επόμενος σταθμός μας ήταν το Γυμνάσιο Στέγκλιτς. Η χαρά και η ευτυχία 
είχε φτάσει στο ζενίθ! Εκεί μας υποδέχτηκε η Διευθύντρια του Γερμανικού σχολείου καθώς επίσης 
και δύο Ελληνίδες καθηγήτριες που υπηρετούσαν στο σχολείο αυτό. Μας καλωσόρισαν και δέχτηκαν 
πολλές ερωτήσεις από μας δίνοντάς μας αντίστοιχες απαντήσεις. Στην συνέχεια μας πληροφόρησαν 
πως  υπήρχε  η  δυνατότητα  όλοι  εμείς  οι  μαθητές  να  χωριστούμε  σε  ομάδες  και  να 
παρακολουθήσουμε  διάφορα  μαθήματα  σε  διάφορες  τάξεις  του  σχολείου.  Μόλις  ακούσαμε  την 
πρόταση να ολοκληρώνεται πηδούσαμε από τη χαρά μας. Ασφαλώς ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για 
όλους μας να έρθουμε σε επαφή και αλληλοεπίδραση με τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων σε 
χώρα του εξωτερικού. Θα ήταν σημαντικό να αναφέρω ότι χωρίς ίχνος περηφάνιας και αλαζονείας 
πως και η συμπεριφορά των μαθητών αλλά και το επίπεδο των καθηγητών του σχολείου μας είναι 
κλάσεις ανώτερο απ΄ ό,τι συνάντησα εκεί. 
   Στη συνέχεια και αφού από πολλή ώρα  πριν το άγχος ήταν κρυμμένο σε μια γωνιά της καρδιάς μου 
πραγματοποιήσαμε  την  παράσταση  που  διοργανώσαμε  υπό  την  άμεση  επίβλεψη  της  κυρίας 
Μπασμπαλέρη. Όλα τα παιδιά ντυθήκαμε σ΄ένα ειδικό χώρο και ύστερα ανεβήκαμε στη σκηνή όπου 
το  κάθε  παιδί  ξεχωριστά  εκπροσώπησε  με  τον  καλύτερο  τρόπο  την  προσωπικότητα  που  του  είχε 



 11

ανατεθεί.  Όλοι  ανεξαιρέτως,  είχαμε  να  βγάλουμε  σε  πέρας  ένα  δύσκολο  έργο  γιατί  όλες  οι 
προσωπικότητες τόσο της αρχαίας όσο και της νέας εποχής σημάδεψαν με τη ζωής και το έργο τους 
σε  διάφορους  τομείς  την  ιστορία  όλου  του  κόσμου.  Η  παράσταση  ήταν  κυριολεκτικά  εξαιρετική. 
Όλοι μας νοιώθαμε υπερήφανοι γιατί καταφέραμε να αφήσουμε το στίγμα μας ανεξίτηλο, λόγω της 
εκθαμβωτικής  παρουσίας  μας.  Τα  χειροκροτήματα  έδιναν  και  έπαιρναν.  Το  πλήθος  είχε  μείνει 
άφωνο. Τελικά ξεπέρασα όλους τους δισταγμούς  και τα άγχη που είχα χάρη στη θερμή εμψύχωση 
που δέχτηκε από το κοινό στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και Κινέζοι εκπαιδευτικοί. Πράγματι δεν 
ήθελα  να  φύγω  από  το  σχολείο  εκείνο.  Ένιωθα  σα  να  είχα  να  μοιραστώ  πολλά  πράγματα  με  τα 
παιδιά  αυτά.  Ήταν  σα  να  μας  συνδέει  ένας  κοινός  κρίκος  που  λόγω  της  απόστασης  σπάει.  Δεν 
μπορούσα  να  σκεφτώ  πως  δεν  μπορώ  να  έχω  το  ανθρώπινο  δικαίωμα  να  συναναστραφώ  λίγο 
παραπάνω μαζί τους και να γνωρίσω διάφορα σημαντικά πράγματα για τον πολιτισμό τους. Κάποια 
στιγμή  το  πήρα 
απόφαση.  Έτσι  χωρίς 
δεύτερη  λέξη 
οδηγήθηκα  με  τους 
υπόλοιπους 
συμμαθητές  μου  στο 
πούλμαν και πήραμε το 
δρόμο της επιστροφής . 
Δεν  μπορούσα  να 
εξηγήσω  τι  μου  είχε 
συμβεί αλλά ένιωθα τη 
γη  να  τρέμει  κάτω  από 
τα  πόδια  μου.  Ήμουνα 
αφάνταστα  θλιμμένη. 
Μετά  από  κάποιο 
διάστημα    σκέφτηκα 
πως  η  Δευτέρα  είναι  η 
τελευταία μέρα της διαμονής μας στο Βερολίνο και δεν ήξερα με ποιόν τρόπο να αποτρέψω αυτή τη 
κατάσταση  .  Ήταν  τόσο  αργά  για  οποιαδήποτε  κίνηση.  Τη  στιγμή  που  φτάσαμε  στο  ξενοδοχείο 
τρέξαμε στο δωμάτιά μας και συζητούσαμε για όλα όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Τα λόγια δεν 
έβγαιναν από  το  στόμα.  Ήθελα  τόσο πολύ  να φωνάξω πως όλα  κυλούσαν  τόσο  γρήγορα που δεν 
προλάβαινα να γευτώ τις καταστάσεις, αλλά άκουγα τις φωνές των φίλων μου σαν βουητό στο αυτί 
μου και αμέσως το μετάνιωνα.  
  Ύστερα απ΄αυτή τη βραδιά  , γύρω στα μεσάνυχτα όπου σταμάτησε την κουβέντα με τη φίλη μου. 
Έκρινα σκόπιμο να μαζέψω στη την βαλίτσα αλλά και τις αναμνήσεις μου που είχαν ξεχειλίσει και 
δεν μπορούσα με  κανένα  τρόπο  να  τις  βάλω σε  τάξη. Παρ΄ότι  τους δισταγμούς όλων η  τελευταία 
μέρα δεν άργησε να έρθει. Τρίτη 6/5/08 . Ο Διευθυντής μας είχε προειδοποιήσει ότι οι ρυθμοί μας 
εκείνη την ημέρα θα πρέπει να είναι γρήγοροι. Έτσι αφού γευματίσαμε οδηγηθήκαμε με το πούλμαν 
στο αεροδρόμιο του Βερολίνου. Χωρίς καμία αναπάντεχη έκπληξη επιβιβαστήκαμε στο αεροπλάνο 
και σιγά – σιγά ένιωθα πως όλα είχαν τελειώσει. 
   Την κάθε μέρα ξεχωριστά από αυτές τις 5 ημέρες είχα αποκομίσει ποικίλες εμπειρίες που πιστεύω 
πως  θα  μείνουν  για  πάντα  χαραγμένες  στη  μνήμη  μου.  Θ  α  ήθελα  μεγαλώνοντας  να  μην  τις 
λησμονήσω και να τις διηγούμαι με νοσταλγία και χαρά για όλα τα ευχάριστα που συνέβησαν στα 
παιδιά  μου.  Εύχομαι  λοιπόν  ολόψυχα  οι  ζωές  όλων  των  παιδιών  να  είναι  τόσο  γλυκές  όσο  και  η 
αξέχαστη εκδρομή μας στο Βερολίνο. Όλα  τα παραπάνω σκεφτόμουν και δεν κατάλαβα τη στιγμή 
που  έπρεπε  να  αποβιβαστούμε  .  Μόλις  συνειδητοποίησα  πως  έμεναν  20  λεπτά    το  πολύ  για  να 
αντικρύσω  τα  αγαπήμενά  μου  πρόσωπα.  Το  όνειρο  τελείωσε  και  το  καθημερινό  πρόγραμμα  θα 
έπαιρνε  τη  θέση  του.  Αμέσως  σκέφτηκα  ότι  τα  παραμύθια  τελειώνουν  κάποτε  και  έπρεπε  να  το 
πάρω απόφαση. Άλλωστε μου αρκούσε πως το δικό μου είχε ένα τέλος που άξιζε σε όλους μας. Η 
ώρα που θα αντίκριζα τους γονείς μου έφθασε γύρω στις 5:30 , δεν μπορούσα να αμφισβητήσω πως 
η έλλειψη της παρουσίας τους δεν μου ήταν αισθητή. 
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Όλγα  Κατσούλη  
 
Παρασκευή 2 Μαΐου 2008 ώρα 7:15 αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος. Προσδεθείτε έτοιμοι για απογείωση. 
Το ταξίδι αρχίζει! Πρώτη φορά τόσο μεγάλη εκδρομή με το σχολείο. Πρώτη φορά τόσο μακριά από 
το σπίτι μας. Έτσι ήταν φυσιολογικό να υπάρχει λίγο αγωνία για το άγνωστο. Στην αρχή βέβαια λίγο 
την ψυχολογία  του μετανάστη  την  είχαμε,  πιο  εξελιγμένα όμως  ,  όχι με  τρένο όπως  τότε αλλά ας 
είναι καλά το αεροπλάνο. 
       Έτσι  λοιπόν μπαίνουμε στο αεροπλάνο,  βρίσκουμε  τις θέσεις μας και από και πέρα ο Θεός να 
βάλει  το  χέρι  του  να  φτάσουμε  σώοι  και  αβλαβείς  στον  προορισμό  μας  .  Σε  45΄είμαστε  στη 

Θεσσαλονίκη.  Για  να  μην  εγκαταλείψουμε 
απότομα  τη  χώρα  κάνουμε  μια  γρήγορη 
στάση  στη  συμπρωτεύουσα  και  ύστερα 
τέρμα  τα  αστεία.  Βερολίνο  σου  ερχόμαστε! 
Κατά τη διάρκεια της πτήσης το σχολείο μας 
ήταν  αυτό  που  έκανε  την  καμπίνα  του 
αεροπλάνου  να  σφύζει  από  ζωή.  Άλλοι 
έπαιζαν επιτραπέζια, άλλοι άκουγαν μουσική 
ενώ  οι  περισσότεροι  πηγαινοέρχονταν  στο 
πιλοτήριο θέλοντας να γνωρίσουν από κοντά 
πώς  λειτουργεί  αυτό  το  μεγάλο  πουλί  που 
μας πήγαινε τόσο μακριά. Τις στιγμές εκείνες 
αισθανόμαστε  απόλυτη  ασφάλεια  αφού 
γνωρίζαμε  ότι  κάποιος  από  τους  καθηγητές 
μας  ή  τους  συμμαθητές  μας  οδηγούσε  το 

αεροπλάνο!!  Ύστερα  κατά  τις  11:30  (ώρα  Βερολίνου)  προσγειωθήκαμε  σε  γερμανικό  έδαφος. 
Πήραμε  τις  βαλίτσες  και  μπήκαμε  στο  πούλμαν  που  μας  περίμενε  απ΄έξω.    Από  εδώ  ξεκινάει  η 
περιήγησή μας στη πόλη του Βερολίνου. Τώρα κυριαρχούσε μέσα μας η χαρά που θα ξεφεύγαμε για 
λίγες μέρες μακριά από τη δύσκολη καθημερινότητα και που θα χάναμε έστω και για δύο ημέρες το 
σχολείο.  Μερικά  από  τα  αξιοθέατα  που  γνωρίσαμε  ήταν  το  Γερμανικό  Κοινοβούλιο  ή  αλλιώς 
Ράιχσταγκ,  το  Προεδρικό Μέγαρο,  την  Πύλη  του  Βραδενβούργου,  το  γνωστό  σε  όλους  τείχος  του 
Βερολίνου, το Πανεπιστήμιο, το Μουσείο των Καλών Τεχνών και τον πύργο της Ραδιοτηλεόρασης. 
        Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και για το Μουσείο της Περγάμου το οποίο επισκεφτήκαμε. 
Ήταν από τις καλύτερες επισκέψεις σε μουσείο που έχω κάνει ποτέ! Είναι το κόσμημα των μουσείων 
του Βερολίνου το οποίο φιλοξενεί μια από τις πιο μεγάλες συλλογές αρχαιοτήτων των Ελληνιστικών 
χρόνων.  Εκεί  βρίσκεται  ο  μεγαλοπρεπής  βωμός  της  Περγάμου  του  2ου  π.Χ.  αιώνα,  η  επιβλητική 
Πύλη της Αγοράς της Μιλήτου και τα εκπληκτικά ευρήματα της Βαβυλώνας.. Έτσι χάρις σε όλα αυτά 
το Μουσείο της Περγάμου αποτελεί ένα σημαντικό 
κομμάτι    της  Αρχαίας  Ελληνικής  αλλά  και 
Παγκόσμιας κληρονομιάς.  
       Έπειτα  από  αυτή  την  επίσκεψή  μας  η  όλη 
ενέργειά  μας  είχε  αρχίσει  να  εξαντλείται  σιγά  –
σιγά.  Ήμασταν  πολύ  κουρασμένοι  μαθητές  και 
καθηγητές  αφού  από  τις  3:00  τα  ξημερώματα 
τρέχαμε  στους  δρόμους.  Αλλά  εκτός  από  την 
κούραση  και  τα  στομάχια  μας  είχαν  αρχίσει  να 
διαμαρτύρονται,  έτσι  συνδυάσαμε  την  επίσκεψή 
μας στο Checkpoint Charlie με  το να  τσιμπήσουμε 
κάτι  στα  γρήγορα    και  κατευθείαν  για  το 
ξενοδοχείο. Όταν φτάσαμε στο Ξενοδοχείο το οποί 
λεγόταν ΄΄Best Western Hotel Am Schloss  Kopenick΄΄, χωριστήκαμε στα δωμάτιά μας και πήγαμε να 
ξεκουραστούμε για λίγο μέχρι την ώρα του δείπνου.   Στους διαδρόμους τρέχαμε από εδώ τρέχαμε 
από  κει,  γελάγαμε,  τραγουδάγαμε,  χορεύαμε  μέχρις  που  ίσως  ενοχλήσαμε  τους  υπόλοιπους 
ενοίκους.. 
      Μετά το βραδινό οι καθηγητές μας οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί προστατευτικοί καθ΄όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής φρόντισαν να μας αφήσουν παραπονούμενους   και έτσι παρά τις δυσκολίες 
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(αφού ήμασταν 52 παιδιά) κάναμε μια νυχτερινή βόλτα στην εκεί περιοχή. Έπειτα επιστροφή και στα 
κρεβάτια μας. 
     Το  επόμενο  πρωί  σηκωθήκαμε  στις  7:30 
και παρά τη νύστα μας , πήγαμε για πρωινό. 
Ήταν ένα καθαρά γερμανικό πρωινό το οποίο 
διέθετε  λουκάνικα,  ομελέτες,  ωμό  σολομό. 
Μετά  φύγαμε  για  την  επίσκεψή  μας  στο 
Πότσνταμ.  Κατά  τη  διάρκεια  της  διαδρομής 
που  είχαμε  μαζί  μας,  μας  εξηγούσε  κάθε 
στιγμή  το  κάθε  τι  που  βλέπαμε  γύρω  μας. 
Κατά  τις  10:30  μπήκαμε  στο  Πότσνταμ  μια 
υπέροχη πόλη μέσα στο πράσινο. Γνωρίσαμε 
από κοντά τη σύγχρονη ιστορία της περιοχής 
καθώς  επίσης  και  των  επιβλητικών 
ανακτόρων.  Βγάλαμε  αναμνηστικές 

φωτογραφίες στους κήπους των Ανακτόρων με φόντο το εντυπωσιακό παλάτι ΄΄Sans Souci΄΄ που θα 
πεί  ΄΄χωρίς  έγνοιες  ΄΄(ήταν  και  η  μόνη  γαλλική  λέξη  που  ακούσαμε  στο  Βερολίνο).  Έπειτα 
επισκεφτήκαμε  την κατοικία  του Φρειδερίκου Β΄ όπου έπρεπε να μπούμε μέσα με φορώντας κάτι 
τεράστιες παντόφλες ώστε να μη χαλάσουμε το παρκέ των Ανακτόρων. Ύστερα εγκαταλείψαμε την 
περιοχή των Ανακτόρων για να επισκεφτούμε την Ολλανδική συνοικία, μια πολύ ωραία περιοχή με 
τα κόκκινα ολλανδικά της σπίτια και κτίρια, εκεί είχαμε και το μεσημεριανό μας φαγητό. 
     Στη  συνέχεια  φύγαμε  για  την  επίσκεψή  μας  στο  ΄΄Σύλλογο  Ελλήνων  επιστημόνων  και 
Ακαδημαϊκών  Κωνσταντίνος  Καραθεοδωρή΄΄.  Στο  σύλλογο  αυτό  τα  παιδιά  της  Λέσχης  Ανάγνωσης 
μαζί με τους καθηγητές παρουσίασαν το σχολείο μας και συζήτησαν με την Πρόεδρο   και  τα μέλη 
του Συλλόγου για τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή για τους σκοπούς του Συλλόγου αλλά και για την 
κατάσταση των Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία. 
    Μετά  το  βραδινό  φαγητό  στο  ξενοδοχείο  και  μιας  και  ήταν  Σάββατο  βράδυ  κάναμε  και  ένα 
Βερολίνο by night, βέβαια δεν πήγαμε για clubbing αλλά και ένα παγωτό αρκετό ήταν! 
     Κυριακή πρωί. Αναχώρηση για την εκδρομή μας στην ιστορική Δρέσδη η οποία απέχει 200 χμ. από 
το  Βερολίνο.  Δεξιά  και  αριστερά  και  όπου  και  να  στρίψεις  το  μάτι,  το  μόνο  που  αντικρίζεις  είναι 
δάση, απέραντα λιβάδια και λίμνες. Η Δρέσδη είναι μια παλιά πόλη κτισμένη πάνω στο ποταμό Έλβα 
με  μεγαλοπρεπή  κτίρια  μπαρόκ  αρχιτεκτονικής.  Επί  πλέον  είναι  η  έδρα  των  Πριγκιπάτων  της 
Σαξονίας  και  επειδή  υπέστη  σοβαρές  καταστροφές  κατά  τη  διάρκεια  του  Β΄παγκοσμίου  πολέμου 
γίνονται  προσπάθειες  να  ανασυγκροτηθεί  και  να  ανοικοδομηθεί  ώστε  να  ξαναβρεί  την  αίγλη  του 
παρελθόντος. Αφού χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και με ξεναγό κάναμε περιήγηση στη παλιά πόλη. 
Ύστερα οι καθηγητές μας, μας άφησαν ελεύθερους. Κάναμε λοιπόν βόλτα στα σοκάκια της πόλης, 
φάγαμε παγωτό και χαζέψαμε στα γύρω μαγαζάκια με souvenir.  
     Η  επιστροφή  μας  ήταν  ευχάριστη  με 
αστεία και ανέκδοτα. Το βράδυ καθίσαμε 
στο  ξενοδοχείο  και  ο  καθένας  έκανε  ό,τι 
ήθελε.  Άλλοι  έπαιζαν  βιντεοπαιχνίδια, 
άλλοι  έκαναν  πάρτυ  και  άλλοι  έβλεπαν 
ποδόσφαιρο. 
     Ξημέρωσε  Δευτέρα.  Ήταν  η  μέρα  που 
όλοι περιμέναμε!  Άλλοι  θα πήγαιναν  για 
ψώνια  σ΄ένα  από  τα  μεγαλύτερα 
πολυκαταστήματα  του  Βερολίνου  και 
άλλοι στον τεράστιο Ζωολογικό κήπο. Με 
τις  σακουλές  στα  χέρια  οι  περισσότεροι 
και  με  τις  καλύτερες  εντυπώσεις  από 
καμηλοπαρδάλεις και λιοντάρια οι άλλοι, φύγαμε για το Γυμνάσιο Στέγκλιτς. Ένα σχολείο σε μια από 
τις πιο ήσυχες συνοικίες του Βερολίνου. Η πρόσοψή του δε θυμίζει σε  τίποτα ένα από τα σχολεία 
απ΄αυτά  που  ξέρουμε.  Το  εσωτερικό  του  όμως  κι  αυτό  δεν  μοιάζει  μ΄αυτό  των  συνηθισμένων 
σχολείων  γιατί  είναι  τόσο  καθαρό  και  οργανωμένο  που  δεν  βλέπουμε  εύκολα  σε  σχολεία  της 
Ελλάδας. Εκεί λοιπόν είχαμε μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή από την Διευθύντρια του σχολείου στην 
οποία  ο  Διευθυντής  μας  έδωσε  ένα  αναμνηστικό  του  σχολείου  μας.  Χωριστήκαμε  σε  ομάδες  και 
παρακολουθήσαμε για δύο ώρες κάποια από τα μαθήματα των παιδιών του Γυμνασίου. Αυτό που 



 14

μας  έκανε  ιδιαίτερη  εντύπωση  ήταν  ότι  οι  μαθητές  διδάσκονταν  Αρχαία  Ελληνικά  και  Λατινικά 
καθώς επίσης και το γεγονός ότι στους τοίχους ήταν κρεμασμένες εικόνες της Ακρόπολης και άλλων 
ελληνικών  τοπίων.  Ύστερα όλοι  στις  θέσεις  μας  γιατί  η παράσταση αρχίζει.  Συγκεντρωθήκαμε στη 
αίθουσα  εκδηλώσεων.  Ντυθήκαμε,  φορέσαμε  τις  στολές  μας  και  με  λίγο  τρακ  παρουσιάσαμε  μια 
αναδρομή  στην  ιστορία  της  Ελλάδας  για  να  γνωρίσουμε  στου  Γερμανούς  μαθητές  τον  ελληνικό 
πολιτισμό.  
      Έφτασε  η  Τρίτη  6/5/2008.  Τελευταία  μέρα.  Πήραμε  το  δρόμο  της  επιστροφής.  Συναισθήματα 
ανάμεικτα χαράς και λύπης. Κάπου εδώ τελειώνει και η εκδρομή μας. Μια εκδρομή υπέροχη, τέλεια 
και αξέχαστη αφού είναι σίγουρο πως δεν θα ξεγραφτεί ποτέ από τη μνήμη μας όσα χρόνια και αν 
περάσουν. Ευχαριστούμε τους καθηγητές μας που μας συνόδεψαν με τόση αγάπη και προσοχή και 
τους  γονείς  μας  που  μας  παρότρυναν  να  ταξιδέψουμε  για  να  γνωρίσουμε  καινούριους  κόσμους. 
Χωρίς την αγάπη και των δύο η εκδρομή μας θα είχε παραμείνει ένα όνειρο. 
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Αποστολοπούλου Φανή 
 

       Η πρώτη μέρα περιλαμβάνει περιήγηση στην πρωτεύουσα της ενωμένης πλέον Γερμανίας μέσα 
από τα καταπράσινα πάρκα και την πρωτόγνωρη ηρεμία που περικλείει αυτή η πόλη. Μέσα από το 
πούλμαν τα μάτια μας απορροφούν με μανία ότι διαφορετικό και καινούριο υψώνεται μπροστά μας 
Εντυπωσιασμένοι  από  την  Πύλη  του  Βραδεμβούργου,  το  Χρυσό  άγαλμα  της  Νίκης,  το  επιβλητικό 
Ράϊχσταγκ‐ τη Βουλή‐ με το γυάλινο θόλο, κατευθυνόμαστε στο μουσείο της Περγάμου. Ένα μουσείο 
με  τεράστια  σημασία  για  την  Ελλάδα,  αφού  περιλαμβάνει  αρκετά  δείγματα  γλυπτικής  από  την 
ελληνιστική περίοδο. 
     Η  επόμενη  μέρα  μας  βρίσκει  στο  Πότσνταμ,  πρωτεύουσα  του  ομόσπονδου  κράτους  του 
Μαγδεμβούργου.  Το  ποτάμι  ,  οι  αλληλοσυνδεόμενες  λίμνες,  τα  μοναδικά πολιτιστικά μνημεία,  τα 
πάρκα είναι κάτι  το πρωτόγνωρο για μας.    Στη συνέχεια μετά από μια βόλτα στη μαγευτική φύση 
καταλήγουμε  στα  παλάτια  του  Sans  sousi,  χώρος  ξεκούρασης  του  βασιλιά  Φρειδερίκου  του  Β΄. 
Αμέσως καταλάβαμε ότι πραγματικά βρισκόμαστε στον επίγειο παράδεισο. 
     Μέσα από την ποικιλία των λουλουδιών και των δένδρων που μπορούσες να θαυμάσεις ένιωθες 
πραγματικά  να  σε  διαπερνά  ένα  αίσθημα  γαλήνης  και  ξεγνοιασιάς.  Δεν  μπορεί  καμιά  έγνοια  να 

κυριαρχεί το μυαλό σου. Η 
μέρα ευτυχώς για μας δεν 
τελείωσε ακόμα.  
      Η  κάθε  μέρα  εδώ  στη 
Γερμανία  είναι  ξεχωριστή 
για  μας.  Έτσι  την  Τρίτη 
μέρα  φτάνουμε  στη 
Δρέσδη,  πρωτεύουσα  της 
Σαξωνίας,  χτισμένη  στον 
ποταμό  Έλβα.  Μια  πόλη 
παγκόσμιου  πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος,  που 
κατάφερα  να 
ξαναγεννηθεί  πραγματικά 
μέσα  από  τα  ερείπια  του 
βομβαρδισμού  της  κατά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Γνωρίζοντας την ιστορία της και την πορεία της στο χρόνο αλλά και την προσπάθεια και την επιθυμία 
των κατοίκων της να την ξαναδημιουργήσουν από το μηδέν, πραγματικά νιώθουμε πως αυτή η πόλη 
έχει κάτι ιδιαίτερο που την καθιστά μοναδική. 
     Στη Δρέσδη συναντάμε και ένα άλλο ελληνικό σχολείο και αισθανόμαστε ότι και αυτοί οι μαθητές 
μοιράζονται το ίδιο όνειρο με το δικό μας‐ τι μικρός που είναι ο κόσμος τελικά! 
      Τελευταία  ημέρα  στο  Βερολίνο,  η  μέρα  της  επιστροφής.  Νιώθουμε  λυπημένοι  συνάμα 
χαρούμενοι αλλά και κερδισμένοι από αυτό το ταξίδι. 
       Πρέπει  να  ξυπνήσουμε  από  το  όνειρο  και  να  επιστρέψουμε  στην  πραγματικότητα.  Αυτή  η 
πραγματικότητα όμως από δω και πέρα έχει αλλάξει για μας. Αυτό το ταξίδι μας προσέφερε πολλά. 
Αυτή η εμπειρία ήταν μοναδική. Ανοίξαμε τα φτερά μας και διευρύναμε τους ορίζοντές μας. Αν και 
το όνειρο τελείωσε, αυτό το ταξίδι θα μείνει χαραγμένο στις ψυχές μας για πάντα και με τα χρόνια 
θα γίνει μια γλυκιά ανάμνηση της σχολικής μας ζωής. 
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Γουρνάρη Νάγια 
 
Αν  έπρεπε  να  περιγράψω  το  Βερολίνο  με  τρεις  λέξεις,  αυτές  θα  ήταν  η  μεγαλοπρέπεια,  η 
επιβλητικότητα και το πράσινο που διακοσμεί την πόλη, από το μπαλκόνι ενός σπιτιού μέχρι και την 
αυλή ενός παλατιού. 
Η πραγματοποίηση του ονείρου μας άρχισε από την ημέρα που προσγειωθήκαμε στο αεροδρόμιο 

του  Βερολίνου.  Η  συνάντηση  με 
τον ξεναγό μας ήταν ευχάριστη και 
έγινε  μέσα  σε  φιλική  ατμόσφαιρα 
αφού  αυτός  θα  ήταν  ο 
καθοδηγητής  μας  για  τις 
υπόλοιπες  μέρες  στο  Βερολίνο.  Ο 
ξεναγός  σε  μια  άγνωστη  χώρα 
είναι  σαν  τον  οικοδεσπότη  όταν 
επισκέπτεται ένα ξένο σπίτι. 
Η  ξενάγησή  μας  άρχισε  την  ίδια 
ημέρα.  Από  το  αεροδρόμιο  μέχρι 
το μουσείο της Περγάμου άρχισε η 
περιήγησή  μας  μέσα  από  το 
πούλμαν,  στα  διάφορα  αξιοθέατα 
όπως  είναι  η  γνωστή  Πύλη  του 
Βραδεβούργου,  το  Πανεπιστήμιο, 
το  χρυσό  άγαλμα  της  Νίκης,  η 

Βουλή με τον γυάλινο θόλο και άλλα. Καταλήξαμε έτσι στο μουσείο της Περγάμου όπου είχαμε την 
ευκαιρία να θαυμάσουμε πολλά αρχαία ευρήματα τα οποία φιλοξενεί. 
Ύστερα από την εξαντλητική περιήγηση φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας στο οποίο ξεκουραστήκαμε και 
χαλαρώσαμε. 
Η  δεύτερη  μέρα  μας  επιφύλασσε  μια  φοβερή  εκδρομή  στην  περιοχή  του  Πότσδαμ  και  των 
Ανακτόρων. Επισκεφτήκαμε το εσωτερικό του παλατιού του Φρειδερίκου του Β΄ καθώς και για  τις 
αυλές του , γνωστές για την πανδαισία χρωμάτων και την ποικιλία εντυπωσιακών λουλουδιών. 
 Στη  συνέχεια  είχαμε  μια  συνάντηση  στο  «Σύλλογο  Ελλήνων  Επιστημόνων  και  Ακαδημαϊκών 
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή», όπου είχαμε μια συζήτηση για την λέσχη μας. 
Την επόμενη μέρα είχαμε την πιο αξιοσημείωτη εκδρομή που κάναμε στο Βερολίνο και αυτή είναι η 
εκδρομή στην ιστορική Δρέσδη. Πιστεύω πως η Δρέσδη είναι το καταλληλότερο παράδειγμα για να 
δείξουμε την μοναδικότητα αλλά και το πόσο σπουδαία είναι η ιστορία της Γερμανίας. Μεγαλειώδη 
παλάτια και μεγάλα σιντριβάνια παντού. 
Η τελευταία μας επίσκεψη στη πόλη του Βερολίνου ήταν στο σχολείο Στέγκλιτς, ένα μεγάλο σχολείο 
με 1117 μαθητές . εκεί πήγαμε για να παρουσιάσουμε αυτά που είχαμε ετοιμάσει στην Ελλάδα τόσο 
καιρό και με τόσο κόπο. Τα παιδιά εκεί ήταν φιλόξενα όπως και οι καθηγητές τους. Είχαμε την χαρά 
να παρακολουθήσουμε ένα μάθημα για μια σχολική ώρα αφού είχαμε χωριστεί σε ομάδες. Ύστερα 
κάποια παιδιά μας οδήγησαν στην αίθουσα των παρουσιάσεων. Αφού τελειώσαμε την παρουσίαση 
που  είχαμε  ετοιμάσει  όλοι  ήταν  ικανοποιημένοι  γι΄αυτό  που  έκαναν  αλλά  και  στο  βλέμμα  των 
θεατών  βλέπαμε  το  συναίσθημα  του  θαυμασμού.  Κάτι  που  μου  τράβηξε  ιδιαίτερα  την  προσοχή, 
ήταν ότι σ΄αυτό το σχολείο τα παιδιά μάθαιναν προαιρετικά αρχαία Ελληνικά. Οι καθηγήτριες μας με 
αυτή την αφορμή, μας τόνιζαν πως πρέπει να είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη γλώσσα μας και τον 
πολιτισμό μας. 
 Πιστεύω πως αυτή η εκδρομή μας ένωσε ακόμα περισσότερο και μας δίδαξε με διαφορετική πάρα 
πολλά.  Είναι  πολύ  σημαντικό  να  συναναστρεφόμαστε  με  ανθρώπους  από  διαφορετικές  χώρες  με 
διαφορετική  νοοτροπία  και  να  αποκομίζεις  τα  καλά  στοιχεία  από  τις    αξίες  και  το  ήθος  των 
ανθρώπων που ζουν εκεί. 
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Φραντζή Ειρήνη 
 
Παρασκευή 2 Μαΐου 2008, αυτή η μέρα ήταν η πιο κουραστική και η πιο δύσκολη, αλλά και η πιο 
ευχάριστη. Ξυπνήσαμε όλοι ξημερώματα για να φύγουμε για το Βερολίνο. Πήγαμε στο αεροδρόμιο, 
δώσαμε τις αποσκευές μας και μπήκαμε στο αεροπλάνο. Το ταξίδι μας ήταν πολύ ωραίο και πολλά 
παιδιά έμπαιναν για πρώτη φορά σε αεροπλάνο. Όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο του Βερολίνου μας 
περίμενε ο  κ. Λευτέρης ο υπεύθυνος  του πρακτορείου,  ο  ξεναγός  και  το πούλμαν με  το οποίο θα 
μετακινούμαστε  στην  πόλη.  Χωρίς  καθόλου  ξεκούραση  μπήκαμε  όλοι  στο  πούλμαν  και 
κατευθυνθήκαμε  προς  το  μουσείο  της  Περγάμου.  Το  μουσείο  ήταν  χτισμένο  δίπλα  στο  ποταμό 
Spree. Ήταν ένα τεράστιο κτήριο και μέσα όλα τα εκθέματα ήταν πολύ εντυπωσιακά. Υπήρχαν πολλά 
αγάλματα,  κολώνες  δωρικού  ρυθμού,  ψηφιδωτά  και  άλλα.  Όλα  είχαν  μεγάλο  ενδιαφέρον  και  ο 
ξεναγός  μας  προσπαθούσε  να  μας  τα  εξηγεί    όλα  και  να  μας  λύνει  τις  απορίες.  Όλοι  είμαστε 

ενθουσιασμένοι  γιατί 
διαπιστώσαμε  ότι  οι  ευρωπαϊκοί 
λαοί  εκτιμούν  πολύ  τον  ελληνικό 
πολιτισμό.  Αισθανθήκαμε  πολύ 
περήφανοι  ,  αλλά  και  …πολύ 
κουρασμένοι.  Μετά  την  ξενάγηση 
κάναμε  μια  μικρή  στάση  στη 
περιοχή  Τσέκποϊντ  Τσάρλι  για  να 
πάρουμε  κάτι  να  φάμε  και  στη 
συνέχεια  με  το  πούλμαν 
κατευθυνθήκαμε  στο  ξενοδοχείο. 
Εκεί  αφού  πήραμε  τα  κλειδιά, 
ανεβήκαμε  στα  δωμάτιά  μας 
,τακτοποιήσαμε  τα  πράγματά  μας 
και  αφού  ξεκουραστήκαμε 
κατεβήκαμε  στην  τραπεζαρία  για 
το  βραδινό  γεύμα  το  οποίο  ήταν 

πολύ νόστιμο. Αργότερα το βράδυ οι καθηγητές μας αποφάσισαν να πάμε όλοι μαζί μια βόλτα στο 
κέντρο του Κόπενιγκ (το προάστιο του Βερολίνου στο οποίο βρισκόταν το ξενοδοχείο), όπου γίνονταν 
τρεις  διαφορετικές  συναυλίες.  Πήγαμε  σε  όλες,  κάναμε  βόλτα  στην  όχθη  του  ποταμού  Spree,  και 
αφού  είδαμε  πώς    περίπου  διασκεδάζουν  εκεί,  γυρίσαμε  στο  ξενοδοχείο.  Μπήκε  ο  καθένας  στο 
δωμάτιό του και αφού πέρασαν οι καθηγητές για να βεβαιωθούν ότι όλοι είμαστε  στα δωμάτιά μας, 
πήγαμε για ύπνο γιατί όλοι είμαστε εξαντλημένοι. 
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Κολλάρος Γιώργος 
 
Βρισκόμαστε  στο  Βερολίνο,  σε  μια  εκδρομή  με  το  σχολείο  μας  προγραμματισμένη  εδώ  και  δύο 
περίπου  μήνες.  Σήμερα  τη  δεύτερη  μέρα  διαμονής  μας  στην  πόλη,  επισκεφτήκαμε  την  γνωστή 
ιστορικά περιοχή του Πότσδαμ και των ανακτόρων.  
Ξεκινήσαμε λοιπόν μετά το πρόγευμα με το πούλμαν για το Πότσδαμ, μια περιοχή σχετικά κοντά στο 
Βερολίνο. Η διαδρομή ήταν ευχάριστη επειδή η περιοχή είναι γεμάτη πράσινο, αλλά και γιατί δεν 
έλλειπε το χιούμορ μεταξύ μας και με τους καθηγητές . Κατά τη διάρκεια της διαδρομής κάναμε μια 
στάση στη Γέφυρα των κατασκόπων, η οποία χρησίμευε για την ανταλλαγή κατασκόπων στα χρόνια 
του Ψυχρού Πολέμου. 
Φτάνοντας  στο  Πότσδαμ  πήγαμε  στα  Ανάκτορα  του  Φρειδερίκου  του  Β΄με  τους  μεγάλους  και 
όμορφους  κήπους.  Στην  αρχή  οι  καθηγητές  μας  άφησαν  ελεύθερους  να  κάνουμε  βόλτα  στους 
κήπους. Έτσι είχαμε την ευκαιρία να τους εξερευνήσουμε και να δούμε πολλά είδη λουλουδιών και 
φυτών που βρίσκονταν εκεί. Όπου και να κοιτούσε κανείς θα έβλεπε μια πανδαισία χρωμάτων. Ίσως 
αυτό να ήταν και το στοιχείο που έκανε τους κήπους τόσο όμορφους. 
Μετά από λίγη ώρα συγκεντρωθήκαμε όλοι σ΄ένα σημείο, όπως μας είχαν υποδείξει οι καθηγητές, 
για να μπούμε στα ανάκτορα. Τα ανάκτορα αυτά ήταν η καλοκαιρινή διαμονή του Φρειδερίκου Β΄και 
ονομάζονταν  ΄΄Sans  Souci΄΄,  δηλαδή  ΄΄Χωρίς  έγνοια΄΄.  Το  εσωτερικό  του  παλατιού  είναι  περίτεχνα 
στολισμένο, με μάρμαρα και άλλα πετρώματα στο πάτωμα και σε στυλ Ροκοκό. Ιδιαίτερη εντύπωση 
μου έκανε το γεγονός ότι παρόλο που τα δωμάτια ήταν μεγάλα, τα υπνοδωμάτια ήταν ένας μικρός 

χώρος  που  χώραγε 
ένα  μικρό  κρεβάτι. 
Επίσης εντύπωση μου 
προκάλεσε  το  ότι  ο 
Φρειδερίκος  ήθελε 
και    τον  έθαψαν  εκεί  
δίπλα  στα  11 
κυνηγετικά  σκυλιά 
του.  
Στη  συνέχεια 
επισκεφτήκαμε  τα 
γραφεία  του 

Συλλόγου 
Κωνσταντίνος 

Καραθεοδωρή.  Εκεί 
μας  υποδέχτηκαν  η 
Πρόεδρος και τα μέλη 
του.  Μας 

πληροφόρησαν 
σχετικά  με  κάποιες 
εκδόσεις βιβλίων που 

έχουν σχέση με το μεγάλο Έλληνα μαθηματικό.  
 Ύστερα από εκεί πήραμε το δρόμο για το ξενοδοχείο, προκειμένου να ξεκουραστούμε. Το βράδυ στο 
δείπνο  ο  Διευθυντής    μας  ανακοίνωσε  ότι  θα  βγαίναμε    βραδινή  βόλτα  στο  Βερολίνο.  Όλοι 
χαρούμενοι μπήκαμε στο πούλμαν για να κατευθυνθούμε στο κέντρο της πόλης, όπου περπατήσαμε 
στους φωταγωγημένους δρόμους του Βερολίνου. Όλη η πόλη ήταν κυριολεκτικά λουσμένη στο φως, 
από την Πύλη του Βραδεβούργου μέχρι και το πιο μικρό μαγαζάκι. Πιο αργά το βράδυ γυρίσαμε στο 
ξενοδοχείο όπου όλοι μετά από τη κούραση της ημέρας πήγαν στα δωμάτιά τους για ύπνο. 
Ως μια σχετική αποτίμηση η ημέρα ήταν αρκετά δημιουργική , αλλά και παράλληλα κουραστική. 
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Καρζή Χριστίνα 
 
Και  αφού  πέρασε  η  πρώτη  μας  μέρα  στο  Βερολίνο  συνεπώς  έφτασε  η  δεύτερη. Μετά  την  πρώτη 
διανυκτέρευση  μας  στο  ξενοδοχείο  και  την  πρώτη  εντύπωση  που  είχαμε  για  την  πόλη  που  μας 
φιλοξενούσε, αρχίσαμε την επόμενη ημέρα με την ξενάγηση στην ιστορική περιοχή του Πότσδαμ και 
των Ανακτόρων όπου ήταν η  κατοικία  του Φρειδερίκου Β΄.  Στη διαδρομή συναντήσαμε απίστευτα 
θεάματα  που  δεν  είχαμε  ξαναδεί.  Το  κυριότερο  στοιχείο  που  επικρατούσε  ήταν  το  απέραντο  και 
ατελείωτο πράσινο. Το ότι η Γερμανία είναι μια χώρα γεμάτη πράσινο το είχαμε συνειδητοποιήσει 
την προηγούμενη μέρα από το αεροπλάνο καθώς προσγειωνόμαστε. Αφού μαγευτήκαμε με το τοπίο 
και  αφήσαμε  την  διαδρομή  να  μας  συνεπάρει  φτάσαμε  στο  Πότσδαμ.  Μόλις  κατεβήκαμε 
αντικρίσαμε έναν τεράστιο μύλο και ακριβώς από κάτω έναν τοπικό κάτοικο ντυμένο παραδοσιακά 

να  παίζει  φλάουτο.  Όλοι  ενθουσιαστήκαμε  με 
αυτό το ωραίο και πρωτόγνωρο θέαμα. 
Συνεχίσαμε  τον  περίπατό  μας  και  φτάσαμε  στα 
Ανάκτορα.  Αμέσως  αρχίσαμε  να 
φωτογραφίζουμε  με  τις  φωτογραφικές  μηχανές 
μας  αλλά  και  με  το  μυαλό  μας  αυτά  που 
αντικρίζαμε για πρώτη φορά.  Τεράστια παλάτια 
γεμάτα  χρώματα,  ατελείωτοι  κήποι  με 
εντυπωσιακά  σιντριβάνια  και  λίγο  πιο  κει  ο 
τάφος  του Φρειδερίκου Β΄,  όπως ήθελε  εκείνος 
συντροφιά με  τα έντεκα κυνηγητικά σκυλιά  του 
που τον συντρόφευαν στη ζωή του αλλά και στο 
θάνατό του. Αφού μας ενημέρωσε ο ξεναγός για 
το  βασιλιά  και  για  το  τι  πρόκειται  να 
ακολουθήσει  μετά,  βγάλαμε  την  πρώτη 
φωτογραφία  όλα  τα  παιδιά  μαζί    και  οι 
καθηγητές.  Πενήντα  δύο  προσωπάκια 
αποτυπωμένα  στον  φακό,  πενήντα  δύο 
χαμόγελα  που  λάμπανε    και  εκατόν  τέσσερα 
μάτια να κοιτάνε ανυπόμονα για να συνεχίσουν 
την  βόλτα  μας.  Το  ίδιο  και  οι  καθηγητές  μας  . 
Μετά  από  πολλές  φωτογραφίες  στο  μεγάλο 
σιντριβάνι, χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και σιγά 
–  σιγά  μπήκαμε  στο  παλάτι.  Ο  ξεναγός    μας 
πληροφόρησε για  την  ιστορία του παλατιού και 
κατόπιν  αναχωρήσαμε  για  μια  στάση  στο 

΄΄Σύλλογο Ελλήνων επιστημόνων και Ακαδημαϊκών Βερολίνου, Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή΄΄ όπου 
μας περίμεναν για την επίσκεψή μας και την ενημέρωσή μας πάνω στον τομέα τους. Γυρίσαμε στο 
ξενοδοχείο,  ξεκουραστήκαμε και συνέχεια κατεβήκαμε όλοι μαζί στο εστιατόριο για το δείπνο μας 
και έπειτα ανεβήκαμε για να ετοιμαστούμε για την βραδινή βόλτα μας στο Βερολίνο. Πιστεύω πως 
ήταν  η  καλύτερη  έξοδος  που  κάναμε  εκεί  όλα  ήταν  διαφορετικά.  Όλοι  είχαμε  πάρα  πολύ  καλή 
διάθεση και η βόλτα μας ήταν διασκεδαστική. Μετά από δύο ώρες πήραμε το δρόμο της επιστροφής 
και με γέλια, χαρές και πειράγματα φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Αφού πέρασαν οι καθηγητές για την 
επιτήρηση,  ξαπλώσαμε με την σκέψη ότι αύριο θα είναι μια ακόμη ωραιότερη ημέρα για μας. Και 
ήταν! 
Και οι πέντε μέρες που περάσαμε στο Βερολίνο ήταν μοναδικές. Εξαιρετικές για όλους μας. Κυρίως 
γιατί ήμαστε όλοι μαζί!! 
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Αδαµίδης Γιώργος – Ανδρόνογλου Χρήστος 

Αυγουστή Μαρία,Τερέζα – Νικολαΐδου Μαριέττα 
 
Μια καινούρια μέρα ξεκινάει κατά την παραμονή μας στο Βερολίνο. Η μέρα μας ξεκίνησε παίρνοντας 
το πρωινό μας στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου. Όταν τελειώσαμε συγκεντρωθήκαμε όλοι για την 
αναχώρησή μας με προορισμό το ιστορικό Πότσδαμ και τα ανάκτορα του Φρειδερίκου ,Β΄. 
Το Πότσδαμ είναι η πρωτεύουσα του ομόσπονδου κράτους του Βρανδεμβούργου στη Γερμανία. Ο 
πρώτος μας σταθμός ήταν η περιοχή των ανακτόρων. Η ξενάγησή μας άρχισε κάνοντας βόλτα στους 
πανέμορφους και ολάνθιστους κήπους του παλατιού. Αφού τελειώσαμε τη βόλτα στους όμορφους 
κήπους που στολίζουν το παλάτι κατευθυνθήκαμε προς το παλάτι San ssousi,  (που σημαίνει χωρίς 
έγνοια),  αυτό  ήταν  το  καλοκαιρινό  παλάτι  του  Φρειδερίκου  ,Β΄.  Πριν  μπούμε  στο  εσωτερικό,  ο 
ξεναγός μας  είπε  να φορέσουμε κάποια ειδικά παπούτσια  για να μη φθείρουμε  το πάτωμα. Όταν 
μπήκαμε  ενθουσιαστήκαμε  από  τον  πλούτο  και  την  ομορφιά  του  παλατιού.  Θαυμάσαμε  τις 
πανέμορφες  χρυσές  τοιχογραφίες  με  θέμα  την  αρχαία  ελληνική  μυθολογία  που  στόλιζαν  τα 

μεγαλόπρεπα  δωμάτια.  Όταν 
τελείωσε η ξενάγηση βγήκαμε 
όλοι  κατενθουσιασμένοι..  Με 
την  ψυχολογία  όλων  πολύ 
καλή συνεχίσαμε την εκδρομή 
μας  περνώντας  από  τη 
γραφική  πόλη  του  Πότσδαμ. 
Εκεί  περπατήσαμε  στα 
γραφικά  δρομάκια  και 
δοκιμάσαμε  παραδοσιακές 
γεύσεις.  Επειδή  όμως  μας 
πίεζε ο χρόνος αναγκαστήκαμε 
να  εγκαταλείψουμε  την 
πανέμορφη  πόλη  και  να 
συνεχίσουμε  για  τον  επόμενο 
σταθμό  μας  που  ήταν  ο 
΄΄Σύλλογος  Ελλήνων 
επιστημόνων  και 

Ακαδημαϊκών  Κωνσταντίνος  Καραθεοδωρή΄΄.  Η  Πρόεδρος  και  τα  μέλη  του  συλλόγου  μας 
καλωσόρισαν και μας μίλησαν για τη ζωή και το έργο του μεγάλου Έλληνα μαθηματικού. Μετά από 
την  επίσκεψη αυτή  επιστρέψαμε στο  ξενοδοχείο.  Αφού  ξεκουραστήκαμε  για  λίγο  κατεβήκαμε  για 
δείπνο.  Εκεί  ο  Διευθυντής  μας  ανακοίνωσε  με  χαρά  ότι  θα  γνωρίζαμε  το  μαγευτικό  Βερολίνο 
στολισμένο  με  τα  βραδινά  του  φώτα.  Έτσι  με  μεγάλο  ενθουσιασμό  ξεκινήσαμε  για  τη  νυχτερινή 
βόλτα στο Βερολίνο. Κατά τη διάρκεια της βόλτα είδαμε τους πολυσύχναστους δρόμους που το πρωί 
ήταν  γεμάτοι  κόσμο,  τώρα  έρημους  και  ήσυχους.  Αυτό  ήταν  κάτι  που  έκανε  σε  όλους  μεγάλη 
εντύπωση.  Επίσης μας εντυπωσίασε η επιβλητική πύλη  του Βρανδεμβούργου. Αργότερα  το βράδυ 
που  φτάσαμε  στο  ξενοδοχείο  ήμαστε  όλοι  κουρασμένοι  αλλά  και  μαγεμένοι  απ΄όλα  αυτά  τα 
υπέροχα μέρη που επισκεφτήκαμε. 
Η δεύτερη μέρα στο Βερολίνο ήταν υπέροχη διότι αποκομίσαμε χρήσιμες γνώσεις και πληροφορίες 
που θα μας βοηθήσουν στο μέλλον και ζήσαμε φανταστικές εμπειρίες με τους φίλους μας οι οποίες 
θα μείνουν για πάντα βαθιά ριζωμένες στο μυαλό όλων μας!!! 
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Ραυτοπούλου Αθηνά, Μπέκα Ευγενία, 

Τσιµπρικίδης Γιάννης 
 
Μια  καινούρια  μέρα  στο  Βερολίνο  ξεκινάει  και  προμηνύεται  γεμάτη  όμορφες  εκπλήξεις. Μετά  το 
αρκετά  πρωινό  ξύπνημα  κατεβαίνουμε  όλοι  για  πρόγευμα,  ανυπόμονοι  να  ξεκινήσουμε  για  την 
πολυαναμενόμενη εκδρομή μας στη Δρέσδη. Αργότερα είμαστε όλοι έτοιμοι και επιβιβαζόμαστε στο 
λεωφορείο που θα μας μεταφέρει στην πανέμορφη πόλη με τα πολλά κτίρια, μπαρόκ αρχιτεκτονικής 
και την μεγάλη ιστορία. Το ταξίδι με το λεωφορείο είναι μακρύ όμως ευχάριστο, αφού μας δίνεται 
έτσι η ευκαιρία να μοιραστούμε εντυπώσεις και συναισθήματα με τους φίλους και τους συμμαθητές 
μας. Μετά από μια διαδρομή περίπου τριών ωρών φτάσαμε επιτέλους στην ιστορική Δρέσδη όπου 
αρχίζει  η  μεγάλη  ξενάγηση  στα  αξιοθέατα  της  πόλης.  Αρχικά  επισκεπτόμαστε  την  πλατεία  της 
Όπερας με τα μεγαλόπρεπα κτίρια και τα υπέροχο παλάτι, στη συνέχεια τη μεγαλύτερη εκκλησία και 
τον πολυσύχναστο δρόμο της πόλης. Μετά από την ενδιαφέρουσα ξενάγησή μας είμαστε ελεύθεροι 
να  εξερευνήσουμε  μόνοι  μας  την  πόλη,  πριν  έρθει  η  ώρα  να  επιστρέψουμε  στο  Βερολίνο. 
Περιδιαβαίνουμε  στα  πλακόστρωτα  δρομάκια  με  τα  μπαρόκ  κτίρια  και  θαυμάζουμε  τη  θέα  του 
ποταμού Έλβα, στις όχθες του οποίου είναι χτισμένη ή Δρέσδη. Επειδή όμως η ώρα περνάει και τα 
στομάχια  όλων  διαμαρτύρονται  δοκιμάζουμε  τοπικές  γερμανικές  γεύσεις.  Δυστυχώς  η 

προκαθορισμένη  ώρα  αναχώρησης 
πλησιάζει  και  πρέπει  όλοι  να 
κατευθυνθούμε προς την μεγαλοπρεπή 
πλατεία  της  Όπερας  όπου  θα 
επιβιβαστούμε  στο  πούλμαν  για  να 
ξεκινήσουμε  την  επιστροφή  μας  στην 
επίσης  πανέμορφη  πόλη  του 
Βερολίνου.  Όταν  φτάσαμε  στο 
ξενοδοχείο είμαστε κουρασμένοι, όμως 
αποφασίζουμε  να  κάνουμε  ένα  μικρό 
πάρτι  μετά  το  δείπνο  σε  μια  αίθουσα 
που μας παραχώρησε η διεύθυνση του 
ξενοδοχείου.  Το  βραδινό  φαγητό  δεν 
παίρνει  την  απαιτούμενη  προσοχή, 

αφού όλοι έχουμε στο μυαλό μας στο τι θα κάνουμε μετά. Τελικά το πάρτι δεν έχει και πολύ μεγάλη 
επιτυχία αφού πρέπει να σταματήσουμε γύρω στις 11, όμως πάμε για ύπνο γιατί είμαστε ιδιαίτερα 
κουρασμένοι από μια μέρα γεμάτη εναλλαγές. Η εκδρομή στην όμορφη Δρέσδη ήταν υπέροχη και 
πιστεύω  πως  όλοι  θα  εύχονταν  να  είχαμε  λίγο  περισσότερο  χρόνο  στη  διάθεσή  μας  για  να  τη 
γνωρίσουμε  καλύτερα.  Σίγουρα  πάντως  αυτές  οι  εικόνες  θα  μείνουν  για  πάντα  χαραγμένες  στη 
μνήμη  μας  όσα  χρόνια  και  αν  περάσουν,  όπως  και  ολόκληρη  η  εκδρομή    γενικότερα,  αφού  μας 
προσέφερε πολλές και διαφορετικές εμπειρίες. 
 
 
   
 
 

 



 22

Καρνέση ∆ήµητρα 
 
Όπως κάθε πρωί στην Γερμανία, έτσι και σήμερα πήραμε το πλούσιο πρωινό μας, πήραμε δυνάμεις 
και αρχίσαμε το τρίωρο ταξίδι μας από το Βερολίνο προς τη Δρέσδη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
μας  με  εντυπωσίασε  η  σπάνιας  ομορφιάς  φύση  που  απλωνόταν  γύρω  μας.  Τα  λουλούδια  ήταν 
πανέμορφα, λες και ο ζωγράφος της φύσης είχε χρησιμοποιήσει όλο του το ταλέντο! Όταν φτάσαμε 
στην  Δρέσδη  δεν  πίστευα  στα  μάτια  μου,  ήταν  όλα  υπέροχα!  Μαγευτικά  μνημεία  που  αν  και 
υπέστησαν σοβαρές ζημιές κατά τον τελευταίο πόλεμο αποκαταστάθηκαν πλήρως. 
Υπήρχαν παντού περίλαμπρα παλάτια και ανάκτορα σε περίοπτη θέση. Σύμφωνα με τον ξεναγό μας 
τα  παλάτια  χτίστηκαν  από  άμμο  και  πορσελάνη,  ενώ  τα  ανάκτορα  από  μάρμαρο.  Μετά  από  την 
ξενάγηση  κάναμε  μια  πολύωρη  βόλτα  και  εξερευνήσαμε  την  Δρέσδη.  Αργότερα  μαζί  με  τους 
καθηγητές μας βγάλαμε μια αναμνηστική φωτογραφία. και κατόπιν επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο. 
Νομίζω πως περάσαμε τόσο ωραία επειδή είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Η εκδρομή στη Δρέσδη 
πιστεύω πως θα μείνει χαραγμένη στις καρδιές όλων μας. 
 
 

 
 

 

Σαλµατάνη Εύα 
 
Αυτή η μέρα ήταν πολύ δύσκολη για όλους μας γιατί ήταν η προτελευταία μας στο Βερολίνο. Κανείς 
δεν  ήθελε  να  τελειώσει  αυτό  το  όνειρο  και  όσο  οι  μέρες  μας  στο  Βερολίνο  λιγόστευαν  τόσο  πιο 
δύσκολα  γίνονταν  για  όλους  .  Εκτός  από  αυτό  η  αλήθεια  είναι  ότι  είχαμε  και  λίγο  άγχος  για  το 
δρώμενο αυτό που θα παρουσιάζαμε στο σχολείο του Στέγκλιτς. 
Όλη  την  ημέρα  το  πρόγραμμά  μας  ήταν  πολύ  φορτωμένο.  Το  πρωί  μπορούσαμε  να  επιλέξουμε 
ανάμεσα σε   δύο μέρη στο κέντρο του Βερολίνου που θα θέλαμε να πάμε. Τα περισσότερα παιδιά 
πήγαν για ψώνια σ΄ένα πολυκατάστημα  , το Ka Dewe για να αγοράσουν διάφορα αναμνηστικά. Τα 
υπόλοιπα  παιδιά  επέλεξαν  να  πάνε  στον  περίφημο  ζωολογικό  κήπο  του  Βερολίνου.  Στη  συνέχεια 
έπρεπε να φύγουμε γιατί μας περίμεναν στο σχολείο. Το σχολείο Στέγκλιτς έκανε εντύπωση σε όλους 
μας  γιατί  ήταν  τεράστιο  σε  σχέση  με  το  δικό  μας.  Όλοι  ήταν  πολύ  φιλόξενοι  και  το  περιβάλλον 
ευχάριστο. Παρακολουθήσαμε μαθήματα και πήραμε μια ιδέα για το πώς γίνεται το μάθημα σε μια 
ξένη χώρα. Όταν έφτασε η στιγμή της παράστασης όλοι ήμαστε αγχωμένοι αλλά ευτυχώς όλα πήγαν 
καλά, πιστεύω ότι όλοι έμειναν ευχαριστημένοι από αυτό που τους παρουσιάσαμε. 
Η ημέρα αυτή  τελείωσε όμορφα αλλά γινόταν άσχημη με  την  ιδέα ότι η αυριανή μέρα θα ήταν η 
τελευταία μας στο Βερολίνο και αναπόφευκτα το τέλος ενός τέλειου ονείρου. 
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Μπίκος Παναγιώτης 
 
Το  Βερολίνο  είναι  γενικά  μια  πολύ  ωραία  πόλη.  Ο  λαός  της  είναι  φιλόξενος,  έχει  πού  ψηλά  και 
επιβλητικά  κτίρια,  εκκλησίες  και  παλάτια.  Επίσης  είναι  μια  πόλη  μέσα  στο  πράσινο.  Όπου  και  να 
γυρίσεις το βλέμμα σου θα δεις δέντρα αλλά και μικρά ή μεγάλα ποτάμια. Επιπλέον το φαγητό τους 
είναι πολύ ωραίο. 
Το  πρώτο  από  τα  αξιοθέατα  που  μου  έκανε  ιδιαίτερη  εντύπωση  ήταν  ο  ζωολογικός  κήπος.  Είχε 
πολλά  και  διαφορετικά  είδη  ζώων από  όλα  τα μέρη  του  κόσμου.  Υπήρχαν  γορίλλες  κροκόδειλοι  , 
πολικές αρκούδες, νυχτόβια ζώα, παράξενα είδη τρωκτικών, φώκες,  ιπποπόταμους, πάντα, ερπετά, 
πτηνά, διάφορα είδη θηλαστικών και πολλά άλλα. Εντύπωση μου έκανε ότι τα ζώα ζούσαν σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους ώστε να νοιώθουν πως είναι στο φυσικό τους περιβάλλον. 
Αυτό όμως που μου άφησε μια γλυκόπικρη γεύση ήταν το Μουσείο  της Περγάμου..  Γλυκιά γεύση  
διότι  θαύμασα  όχι  μόνο  τον  αρχαίο  ελληνικό  πολιτισμό  σε  όλο  του  το  μεγαλείο,  αλλά  πολλούς 
πολιτισμούς  σε  ένα  μόνο  κτίριο  το  οποίο  είχε  διαμορφωμένους  χώρους  ώστε  τα  ευρήματα  των 
ανασκαφών    να μπορούν  να στεγαστούν  και  να διατηρηθούν αναλλοίωτα μετά από  τόσα  χρόνια.. 
Από την άλλη μεριά με πίκρανε ότι εμείς οι Έλληνες, ο λαός με τη μεγάλη ιστορία και πολιτισμό δεν 
κατορθώσαμε  να  έχουμε  ένα  επιβλητικό  μουσείο  στο  οποίο  θα  στεγάζονται  όλα  τα  μνημεία  του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού από όλα τα μουσεία του κόσμου. 
 

 
 

Σφενδουράκη – Μπασακάρου Αλκιόνη 
 
7:30  π.μ.  και  για  άλλη  μια  φορά  χτύπησε  το  τηλέφωνο  του  δωματίου  μου,  προκειμένου  να  με 
ξυπνήσει.  Αυτή  τη  φορά  σηκώθηκα  με  μεγαλύτερη  ευκολία  από  τις  προηγούμενες,  ίσως  γιατί  το 
σημερινό πρόγραμμα ήταν πιο χαλαρό ή ίσως γιατί ανυπομονούσα για το τι θα ακολουθούσε. Έτσι 
αφού πείρα μαζί με όλους  τους άλλους ένα καλό πρωινό,  επιβιβαστήκαμε όλοι μαζί στο πούλμαν 
που  για  μια  ακόμα  φορά    μας  περίμενε  έξω  από  το  ξενοδοχείο  και  ξεκινήσαμε.  Προορισμός  το 
Βερολίνο. Η διαδρομή αυτή ούτε μεγάλη ήταν ούτε πρωτόγνωρη για μας και  χωρίς πολλά –πολλά 
φτάσαμε  και  όλοι  ενθουσιασμένοι  κατεβήκαμε  από  το  πούλμαν.  Εκεί  κάποια  παιδιά  όπως  είχε 
αποφασιστεί προηγουμένως θα επισκέπτονταν το ζωολογικό κήπο του Βερολίνου, ενώ τα υπόλοιπα, 
μαζί  τους  και  εγώ,  θα  πηγαίναμε  για  ψώνια  σε  ένα  από  τα  πολλά  εμπορικά  κάντρα  της  πόλης. 
Επιτέλους ΄΄ψώνια΄΄ σκέφτηκα, όταν μετά από λίγο περπάτημα βρεθήκαμε έξω από το εμπορικό ΄΄Ka 

Dewe΄΄  και  όρμησα  μέσα  για  να 
προλάβω  να  ψωνίσω  όσο  το  δυνατόν 
περισσότερα  στη  μία  ώρα  που  είχαμε 
στη  διάθεσή  μας.  Οφείλω  να 
ομολογήσω ότι απογοητεύτηκα αρκετά 
(  όπως  και  πολλά  άλλα  παιδιά)  αφού 
συνειδητοποίησα  ότι  όλα  τα  προϊόντα 
εκεί μέσα ήταν πανάκριβα εξαιτίας του 
ότι ήταν όλα γνωστές μάτκες.Αυτό είχε 
ως  αποτέλεσμα  να  καταλήξω  να 
αγοράσω  μόνο  σοκολάτες…΄΄Εντάξει 
δεν  χάλασε  και  ο  κόσμος΄΄  σκέφτηκα 
όταν  πια  είμαστε  στο  πούλμαν  και 
πηγαίναμε  στον  επόμενο  προορισμό 
μας,  σε  ένα  από  τα  Γυμνάσια  του 

Βερολίνου.  Το  σχολείο με άφησε άφωνη όταν  το  είδα  ,  σε αντίθεση με άλλα παιδιά,  τα οποία  το 
βρήκαν υπερβολικά οργανωμένο και προσεγμένο και προτιμούσαν τα δικά μας ελληνικά. σχολεία. Σ΄ 
αυτό  λοιπόν  το,  συντηρητικό  σχολείο,  μας  υποδέχτηκαν  δύο  καθηγήτριες,  που  παραδόξως  ήταν 
ελληνίδες,  και αφού καθίσαμε σε μια από τις αίθουσες του σχολείου μας είπαν κάποια πράγματα 
γενικά για το σχολείο μεταξύ των οποίων ότι το γυμνάσιο εκεί ξεκινά από τη δική μας 5η δημοτικού 
και φτάνει μέχρι την 3η Λυκείου, επίσης εκεί τα παιδιά από την 5η τάξη διδάσκονται λατινικά, ενώ 



 24

από την 7η αρχαία ελληνικά, κάτι το οποίο μας εξέπληξε ιδιαίτερα. Ακόμα μας είπαν ότι το σχολείο 
τους  έχει  περίπου  1300  μαθητές  και  οι  60  από  αυτούς    είναι  Έλληνες  ή  Γερμανοί  που  μιλούν 
ελληνικά, πράγμα επίσης εντυπωσιακό. Ύστερα μας καλωσόρισε η διευθύντρια του σχολείου η οποία 
μας  έλυσε  κάποιες  τελευταίες  απορίες.  Αμέσως  μετά  χωριστήκαμε  σε  μικρές  ομάδες  και 
παρακολουθήσαμε κάποια μαθήματα. Εγώ συγκεκριμένα παρακολούθησα το μάθημα της Βιολογίας 
στην  αντίστοιχη  Β΄  Λυκείου  (12η  τάξη)  και  παραξενεύτηκα  όταν  παρατήρησα  ότι  διδάσκονταν 
πράγματα  παρόμοια  με  αυτά  που  διδαχτήκαμε  εμείς  φέτος  στην  αρχή  της  χρονιάς.  Ωστόσο 
εντυπωσιάστηκα με τον τρόπο που τα παιδιά εργάζονταν σε ομάδες αλλά και γιατί σε αντίθεση με 
αυτό που περίμενα  τα παιδιά  έκαναν αρκετή φασαρία  χωρίς  ο  καθηγητής  να  τους  κάνει  ουδεμία 
παρατήρηση.  Μετά  από  αυτό  καθώς  ήταν  αργά  το  μεσημέρι  και  όλοι  είμαστε  πεινασμένοι  μας 
οδήγησαν στο κυλικείο και μας πρόσφεραν φαγητό. Έτσι αφού χορτάσαμε  όλοι μας , ήρθε η σειρά 
μας  να παρουσιάσουμε κάτι. Περάσαμε λοιπόν σε μια αίθουσα εκδηλώσεων όπου παρουσιάσαμε 
ένα θεατρικό δρώμενο που είχαμε  ετοιμάσει.  Και αμέσως μετά  τους δείξαμε με  τι ασχοληθήκαμε 
στη  λέσχη  ανάγνωσης  του  σχολείου  μας.  Αφού  μας  χειροκρότησαν  με  ενθουσιασμό  και  αφού 
ανταλλάξαμε ηλεκτρονικά διευθύνσεις με  κάποια παιδιά,  ήρθε δυστυχώς η ώρα  της αποχώρησης. 
Έτσι επιστρέψαμε για ξεκούραση στο ξενοδοχείο. Εκεί, πριν και μετά τι βραδινό φαγητό είχαμε λίγη 
ώρα  για  να  χαλαρώσουμε,  να  μιλήσουμε  με  τα  υπόλοιπα,  να  πάμε  στα  δωμάτιά  τους  και  τελικά 
κάποια στιγμή αργά το βράδυ να κοιμηθούμε. 
 
 
 
 

Βαλακέλη Μαριάννα 
 
Η 4η μέρα στο Βερολίνο ήταν η προτελευταία. Όπως και οι άλλες μέρες έτσι και εκείνη την ημέρα 
ξυπνήσαμε  όλοι  στις  7:30  με  το  τηλέφωνο  από  την  ρεσεψιόν  και  στις  8:00  ήμαστε  κάτω  στο 
εστιατόριο  για  το  πρωινό.  Μετά  από  αυτό  κατά  τις  9:00  μπήκαμε  στο  πούλμαν  και  πήγαμε  να 
ψωνίσουμε σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου.(Μερικά παιδιά πήγαν με τον 
διευθυντή στο ζωολογικό κήπο).Όλοι ψώνισαν πράγματα για τις οικογένειές τους και για τους ίδιους. 
Αργότερα κατά τις 12:00μπήκαμε ξανά στο πούλμαν για να πάμε σε ένα γερμανικό γυμνάσιο. Εκεί θα 
παρουσιάζαμε την Ελλάδα, τον αρχαίο  έως τον σύγχρονο πολιτισμό της και ορισμένα πολύ γνωστά 
ιστορικά και σημαντικά πρόσωπα. Επιπλέον θα παρουσιάζαμε και μερικούς παραδοσιακούς χορούς. 
Πριν  από  αυτό  όμως,  αφού  μας  καλωσόρισαν  δύο  καθηγήτριες  οι  οποίες  ήταν  ελληνίδες  και  η 
γερμανίδα Γυμνασιάρχης, μας είπαν πως θα παρακολουθήσουμε μία διδακτική ώρα στα γερμανικά. 
Έτσι  γνωρίσαμε  αρκετά  παιδιά  όπου 
ορισμένα  ήταν  Έλληνες  και  κάποιοι 
Γερμανοί  που  μιλούσαν  ελληνικά.  Σε  αυτό 
το  σχολείο  διδάσκονταν,  εκτός  των 
συνηθισμένων  μαθημάτων,  και  αρχαία 
Ελληνικά,  αλλά  και  αρχαία  ελληνική 
ιστορία.  Η  ομάδα  στην  οποία  ήμουν  πήγε 
στη  12η  τάξη  του  Γυμνασίου  που  έκαναν 
εκείνη  την  ώρα  Φυσική.(  Οι  τάξεις  του 
δημοτικού  στην  Γερμανία  είναι  4  και  του 
γυμνασίου  8).  Αυτή  η  τάξη  λοιπόν  ήταν  η 
τελευταία  δηλαδή  σαν  την  Τρίτη  λυκείου 
στην  Ελλάδα.  Μόλις  τελείωσε  το  μάθημα, 
το οποίο ήταν πολύ ωραίο, ανεβήκαμε στο θέατρο και κάναμε την παρουσίαση. Όταν τελειώσαμε, 
χαιρετηθήκαμε και φύγαμε για το ξενοδοχείο. 
Στο ξενοδοχείο μαζέψαμε τα πράγματά μας γιατί δυστυχώς αύριο θα φεύγαμε, έτσι αφού πέρασε η 
ώρα πέσαμε για ύπνο. Γενικά η Γερμανία είναι μια σπουδαία, πειθαρχημένη και πάρα πολύ ωραία 
χώρα!! 
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Βαρούνης ∆ηµήτρης 
 
Η Τρίτη 6 Μαΐου ήταν η  τελευταία ημέρα  του  ταξιδιού μας στη  Γερμανία. Όλοι  είχαμε αρχίσει  να 
σκεφτόμαστε την ημέρα αυτή καθώς ήταν η μέρα του γυρισμού μας στην Ελλάδα και την ρουτίνα. 
Δυστυχώς έπρεπε να ξυπνήσουμε πολύ νωρίς. Συγκεκριμένα, έπαιρναν από τη ρεσεψιόν γύρω στις 
7:30  για  να μας  ξυπνήσουν.  Έτσι σηκωθήκαμε,  ετοιμαστήκαμε και πήγαμε  να  ξυπνήσουμε αυτούς 
που ήθελαν να κοιμηθούν λίγο περισσότερο. 
Γύρω  στις  8:00κατεβήκαμε  στο  εστιατόριο  για  να  πάρουμε  το  πρωινό.  Το  οποί  το  σέρβιραν  σε 
μπουφέ  και  είχε  μεγάλη  ποικιλία.  Είχε  πολλά  είδη  αλλαντικών  και  τυριών.  Ακόμα  είχε  διάφορες 
σάλτσες, ψωμιά, κρουασάν, λουκάνικα, χυμούς, γάλα και καφέ.  
Λίγα  λεπτά  πριν  τις 
εννιά  ανεβήκαμε  στα 
δωμάτιά  μας  για  να 
πάρουμε  τις  βαλίτσες 
μας  ,  τις  οποίες  είχαμε 
ετοιμάσει  από  την 
προηγούμενη  μέρα  και 
στη  συνέχεια  να  πάμε 
στο  πούλμαν  το  οποίο 
μας  περίμενε  στην 
είσοδο  του 
ξενοδοχείου.  Αφήσαμε 
τα  κλειδιά  στη 
ρεσεψιόν  και 
κοιτούσαμε  γύρω‐γύρω 
για  να  δούμε  για 
τελευταία  φορά  πριν 
φύγουμε  αυτό  που 
αφήναμε πίσω μας. 
Με τη βοήθεια του οδηγού του λεωφορείου, του Ούβε που ήξερε ελάχιστα αγγλικά, φορτώσαμε τις 
βαλίτσες μας στο λεωφορείο. Μερικοί έβγαλαν φωτογραφίες το ξενοδοχείο που μας φιλοξένησε τις 
τελευταίες  μέρες.  Ήμαστε  χαρούμενοι  που  θα  γυρίζαμε  στην  Ελλάδα  και  στους  δικούς  μας,  αλλά 
ήμαστε  ταυτόχρονα  και  λυπημένοι  που  αφήναμε  τόσο  πράγματα  πίσω  μας,  τα  οποία  ποιος  ξέρει 
πότε θα τα ξαναδούμε. Σε λίγα λεπτά ξεκινήσαμε για το αεροδρόμιο. Βλέπαμε έξω από το παράθυρο 
του  λεωφορείου  το  Βερολίνο.  Λίγοι  άνθρωποι  πήγαιναν  στις  δουλειές  τους  με  τα  πόδια  ή  με  τα 
ποδήλατά τους. Κάποιοι πήγαιναν μια βόλτα σε ένα από τα πολλά πάρκα του Βερολίνου. Όπου και 
να  κοιτάζαμε υπήρχε πράσινο  και πανύψηλα δέντρα. Όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο,  πήγαμε  και 
αφήσαμε  τις αποσκευές μας    και πήραμε  τα  εισιτήριά μας. Μετά  είχαμε περίπου μία ώρα για  να 
κάνουμε μια βόλτα στα μαγαζιά του αεροδρομίου. Από εκεί πήραμε αναμνηστικά και σοκολάτες για 
να τα πάμε στους δικούς μας. 
Γύρω  στις  12:00  αφού  περάσαμε  από  τον  έλεγχο  επιβιβαστήκαμε  στο  αεροπλάνο.  Η  πτήση 
διαρκούσε 3 ώρες. Οι αεροσυνοδοί μας έδωσαν το μεσημεριανό μας , το οποίο όμως σε πολλούς δεν 
άρεσε.  Παίζαμε  χαρτιά,  ακούγαμε  μουσική,  είδαμε  διάφορες  ταινίες  στο  βίντεο,  κάποιοι 
κοιμήθηκαν.  Προσγειωθήκαμε  γύρω  στις  15:00  ώρα  Ελλάδας.  Νοιώθαμε  ανακουφισμένοι  που 
πατούσαμε  πάλι  το  πόδι  στο  έδαφος. Με  μικρή  καθυστέρηση πήραμε  τις  αποσκευές  μας  και  στη 
συνέχεια με το πούλμαν αναχωρούμε για το σχολείο. Στη διαδρομή σκεφτόμαστε συνέχεια αυτά που 
είχαμε  δει  και  είχαμε  ζήσει.  Δεν  είχαμε  αναληφθεί  πόσο  γρήγορα  είχαν  περάσει  οι  μέρες  μέχρι 
εκείνη  τη  στιγμή.  Στο  σχολείο  βρήκαμε  τους  δικούς μας  να  μας  περιμένουν.  Είχαμε  τόσα  να  τους 
πούμε  γι΄αυτά  που  ζήσαμε  και  είδαμε  στη  Γερμανία.  Ήμαστε  πολύ  χαρούμενοι  που  τους 
ξαναβλέπαμε και που ήμαστε πίσω στην πατρίδα. 
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Αδριαννού Μαρία 
 
Η μεγάλη μέρα της αναχώρησης έφτασε. Ξέραμε ότι το όνειρο που είχαμε ζήσει 4 μέρες έπρεπε να 
τελειώσει.  Το  πρωί  αφού  πήραμε  το  τελευταίο  πρωινό  μας  στα  γερμανικά  εδάφη  και  αφού 
ετοιμαστήκαμε,  επιβιβαστήκαμε  στο  λεωφορείο  και  ξεκινήσαμε  τη  διαδρομή  για  το  αεροδρόμιο. 
Απολαύσαμε  την  τελευταία  διαδρομή μέσα  στο  πράσινο.  Αφού  βγάλαμε  τα  εισιτήρια  κάναμε  μια 
μικρή  βόλτα  στο  αεροδρόμιο  του  Βερολίνου.  Μετά  από  ώρα  και  αφού  είχαμε  επιβιβαστεί  στο 
αεροπλάνο, αναλογιζόμαστε τις ωραίες αναμνήσεις που θα μας άφηνε αυτή η εκδρομή. 
Μετά την απογείωση βλέπαμε από το παράθυρό πας πόσο απομακρυνόμαστε από την Γερμανία. Με 
αυτήν μας  την  απομάκρυνση  όμως άρχισαν  και  οι  μοναδικές  στιγμές  που  περάσαμε  όλοι  μαζί  να 
χάνονται  μέσα  στη  σκέψη  της  επιστροφής  στην  καθημερινή  ρουτίνα.  Όταν  προσγειωθήκαμε  στην 
πατρίδα,  νιώθαμε διχασμένα συναισθήματα.  Το  ταξίδι μας ήταν  ξεκούραστο,  όμως ένα ατελείωτο 
κενό στα συναισθήματα μας υπήρχε που δεν μπορούσε εύκολα να καλυφθεί. 
Όταν φτάσαμε στο σχολείο καταλάβαμε ότι αυτό το ταξίδι είχε φανεί πολύ χρήσιμο γιατί μας έμαθε 
να είμαστε υπεύθυνοι και να αποκτήσουμε ένα μοναδικό αίσθημα ενότητας. 
 

 
 
 
 

Τσαβίδη Χριστίνα 
 
Σχετικά με την εκδρομή στη Γερμανία 
 
Λίγο πριν τα Χριστούγεννα άρχισαν να διαδίδονται φήμες στο σχολείο μας ότι ο Διευθυντής μας και 
οι  καθηγητές  μας  ετοίμαζαν  μια  εκδρομή  στο  εξωτερικό  για  τα  παιδιά  της  Γ΄  τάξης.  Ακούστηκαν 
πολλοί προορισμοί  , αλλά όχι ο τελικός. Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων καλέστηκαν οι γονείς 
μας, για να ενημερωθούν για το ταξίδι στο εξωτερικό και τον προορισμό μας που ήταν το Βερολίνο η 
σημερινή πρωτεύουσα της ενοποιημένης πλέον Γερμανίας. 
Ο κ.Κορμπάκης και ο κ. Πολίτης ενημέρωσαν τους γονείς μας σχετικά με την εκδρομή στο Βερολίνο 
και τους είπαν πως για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδρομή, πρέπει να έχουμε την έγκρισή τους, την 
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας μα πάνω απ, όλα θα έπρεπε να έχουμε κάποια πρόσκληση από 
την πλευρά της Γερμανίας, ώστε η εκδρομή να είχε κάποια βάση για να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες. 
Ευτυχώς για μας η πρόσκληση δεν άργησε να φτάσει στα χέρια των καθηγητών μας. Η πρόσκληση 
αυτή τη φορά δεν ήταν μία αλλά δύο. Η πρώτη προερχόταν από το ΄΄Σύλλογο Ελλήνων Επιστημόνων 
και  Ακαδημαϊκών  Βερολίνου  Κωνσταντίνος  Καραθεοδωρή΄΄,  ενώ  η  δεύτερη  από  το  Γυμνάσιο 
Στέγκλιτς  του  Βερολίνου.  Όπως  μας    έλεγαν  οι  καθηγητές  μας  χάρη  σ΄αυτές  τις  δύο  προσκλήσεις 
πήγαμε  στο  Βερολίνο  και  πως  πρέπει  να  φανούμε  υπεύθυνα  άτομα  γιατί  οι  γονείς  μας  ,μας 
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εμπιστεύτηκαν  και  πίστεψαν  σε  μας  για  να  πάμε  σ΄αυτή  την  υπέροχη  εκδρομή.  Έτσι  στα  μέσα 
Ιανουαρίου άρχισαν οι προετοιμασίες,  οι μαθητές και οι μαθήτριες άρχισαν να κάνουν σχέδια,  να 
ετοιμάζονται  ψυχολογικά  και  να  ανυπομονούν  να  φτάσει  επιτέλους  αυτή  η  ονειρεμένη  μέρα.  Οι 
μέρες  κυλούσαν  σαν  το  νερό  και  το  όνειρο  κάθε  παιδιού  πλησίαζε  μέχρι  που  έφτασαν  τα 
ξημερώματα της 2ας Μαΐου. Με τη χαρά ζωγραφισμένη στα πρόσωπά μας  και με την ανυπομονησία 
να  φτάσουμε  στο  Βερολίνο  αποχαιρετίσαμε  τους  γονείς  μας  και  μπήκαμε  στο  πούλμαν  με 
προορισμό το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. 
Φτάνοντας στο Βερολίνο και βλέποντας τις πρώτες εικόνες όλοι είχαμε μείνει ενθουσιασμένοι. Στην 
τωρινή πρωτεύουσα της Γερμανίας παραμείναμε 5 ημέρες τις οποίες αξιοποιήσαμε μέχρι τέλους. Στο 
πρόγραμμα  μας  υπήρχαν  επισκέψεις  σε  διάφορα  σημαντικά  αξιοθέατα  όπως  το  μουσείο  της 
Περγάμου,  το  Sanssousi,  πρώην  ανάκτορο  του  Frederick  the  Great,  τη  γνωστή  πύλη  του 
Βρανδεμβούργου,  το  χρυσό  άγαλμα  της  Νίκης,  την  Όπερα,  το  θέατρο  Σίλλερ,  το  νέο  επιβλητικό 
Ράϊχσταγκ (Βουλή) με 
το  γυάλινο  θόλο,  την 
πλατεία  Πότσδαμ, 
τον  καθεδρικό  Ναό 
και άλλα. 
Το  πρόγραμμά  μας 
περιείχε  ακόμα  την 
επίσκεψη  μας  στη 
περιοχή του Πότσδαμ 
αλλά και την υπέροχη 
Δρέσδη,  καθώς  και 
στην  επίσκεψή  μας 
στο  Σύλλογο 
Καραθεοδωρή,  στο 
Γυμνάσιο  Στέγκλιτς 
αλλά  και  στη  πόλη 
του  Βερολίνου  για 
ψώνια.  Έπειτα  από 
όλες αυτές τις ξεχωριστές εμπειρίες έφτασε σε και η ώρα του αποχαιρετισμού και η επιστροφή μας 
στην Ελλάδα με τις Ολυμπιακές Αερογραμμές. 
 Δυστυχώς για όλους μας η εκδρομή έφτασε στο τέλος της, αλλά μόνο στην πράξη γιατί πιστεύω πως 
αυτή  η  υπέροχη  εκδρομή  δεν  πρόκειται  να  σβηστεί  ποτέ  από  τη  μνήμη  μας  επειδή  είναι  γερά 
χαραγμένη σ΄αυτή σαν μια γλυκιά ανάμνηση… 
Τέλος  πρέπει  να  σημειωθεί  πως  οι  καθηγητές  μας  κ΄  εμείς  αξίζουμε  συγχαρητήρια  για  την 
υπευθυνότητα  που  δείξαμε,  για  το  δέσιμο  που  δημιουργήθηκε  ανάμεσά  μας,  αλλά  και  για  την 
αξιοπρέπεια που δείξαμε σαν περήφανοι Έλληνες στη Γερμανία. 
 
Προσωπικά συναισθήματα και εμπειρίες 
 
Η εκδρομή στο Βερολίνο ήταν και θα είναι για πάντα ένα αξέχαστο όνειρο για όλους μας. Ήταν μια 
εκδρομή γεμάτη γέλιο, χαρά , ξεγνοιασιά που θα μείνει για πάντα στο μυαλό μας. Μακριά από τους 
γονείς μας και την πατρίδα μας  , υπεύθυνοι για τον εαυτό μας και ώριμοι πια πραγματοποιήσαμε 
την εκδρομή στο Βερολίνο. Στην εκδρομή δεθήκαμε με τους καθηγητές και τους συμμαθητές μας με 
αποτέλεσμα η πλέον  τυπική σχέση  καθηγητών και μαθητών να μετατραπεί σε φιλική.  Σ΄ αυτή  την 
εκδρομή αποδείξαμε στους γονείς μας πως είμαστε υπεύθυνα άτομα και ότι δεν είμαστε πια μικρά 
παιδιά.  Όσο  για  τα  συναισθήματά  μου  αλλά  και  τις  εντυπώσεις  μου  δυστυχώς  δεν  μπορώ  να  τα 
γράψω σε μια κόλλα χαρτί! Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω πως όλα από το πιο μικρό μέχρι το 
πιο μεγάλο ήταν θαυμάσια. 
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους καθηγητές και τις 
καθηγήτριες γι΄ αυτό το υπέροχο ταξίδι που μας πρόσφεραν.  
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Λέσση Χρυσάνθη 
 
Σκέψεις γύρω από το τείχος 
 
Την  μέρα  εκείνη  του΄89  οι  Βερολινέζοι  με  σφυριά,  μαχαίρια  και  ότι  άλλο  πρόχειρο  έβρισκαν 
κατεδάφιζαν  το  τείχος  και  μαζί  του  την  Κυβέρνηση  γράφοντας  έτσι  την  ιστορία  του  τέλους  του 

εικοστού  αιώνα.  Και 
ενώ πριν ακόμα η σκόνη 
από  το  γκρεμισμένο 
τείχος  κατακαθίσει,  οι 
κάτοικοι  του  πήραν  τα 
ίδια  τα  υλικά  και 
άρχιζαν  να  χτίζουν  τον 
εικοστό πρώτο αιώνα. Η 
μέχρι  τότε  πόλη 
σύμβολο  του  μίσους, 
έγινε  σε  μία  νύχτα 
σύμβολο  μιας  νέας 
εποχής  για  τους 
Γερμανούς. Για άλλη μια 
φορά  στην  ιστορία 
αποδείχτηκε  πως  τη 
δύναμη  της  ψυχής  και 
της  ελευθερίας  όχι 
τείχος  δεν  μπορεί  να 
σταματήσει,  αλλά  ούτε 

ολόκληρος  ο  στρατός  που  μπροστά  στο  μεγαλείο  αυτό  των  νέων  που  διψούσαν  για  ζωή  και 
ελευθερία αισθάνθηκε πολύ λίγος. Τόσο λίγος που δεν αντιστάθηκε καν. Οι φασίστες υπήρχαν και 
πάντα θα υπάρχουν, αλλά όσο υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος όρθιος να αντισταθεί απέναντι σ΄ 
αυτό  το  τυφλό  κοπάδι  που  συνθλίβει  κάθε  ομορφιά  και  ευαισθησία,  η  σπίθα  της  ελευθερίας  θα 
μείνει για πάντα αναμμένη. Άσημοι μεν, αξιοσημείωτοι και αξιέπαινοι δε όσοι θυσιάστηκαν εκείνη 
την  μέρα,  γιατί  αξίζουν  εκατό  φορές  από  οποιοδήποτε  επιβλητικό  και  φανταχτερό  παλάτι 
οποιουδήποτε βασιλιά είτε αυτό είναι ανεκτίμητης αξίας και αμύθητης περιουσίας είτε όχι και που ο 
μόνος λόγος θα θυμάται και θα θαυμάζεται θα είναι μόνο και μόνο γιατί υπάρχει και όχι γιατί έκανε 
κάτι  σημαντικό,  σε αντίθεση με  τους ανθρώπους  εκείνους που θα  τους  θυμούνται  επειδή  έκαναν 
κάτι σημαντικό και ας μην υπάρχουν πια… 
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Στην εκδρομή έλαβαν μέρος οι μαθητές και μαθήτριες: 
 
Αγγελιδάκης Αντώνης  Αδαμίδης Γεώργιος
Αδριανού Μαρία –Αναστασία  Ανδρόνογλου Χρήστος
Αποστολοπούλου Θεοφανή‐Αλεξάνδρα  Αράμπογλου Αμαλία
Αυγουστή Μαρία‐ Τερέζα  Βαλακέλη Μαρία‐ Ιωάννα
Βαρούνης Δημήτριος  Γιαννέλου Ανδρονίκη
Γκρίζη Κων/να  Γουρνάρη Παναγιώτα‐Μαρίνα
Γυφτόδημος Κων/νος  Δερμετζόγλου Κοσμάς
Δημητρακόπουλος Βασίλης Δώδη Ιοκάστη
Ζαρίφης Νικόλαος  Καραμήτρου Αλεξάνδρα
Καρζή Χριστίνα  Καρνέση Δήμητρα
Κατσούλη Όλγα  Κολλάρος Γιώργος
Κοντού Παναγιώτα  Κουτουλούλης Νικόλαος
Λαμπίρης Στέφανος  Λέσση Χρυσάνθη
Μαράσογλου Ευαγγελία  Μπατσακούτσας Αλέξανδρος
Μπέκα Ευγενία  Μπίκος Παναγιώτης
Μώκου Βασιλική  Νικολαϊδου Μαριέττα
Νικολάου Νικόλαος  Ξεπαπαδάκης Νικόλαος
Ορφανός Οδυσέας  Παρασκευόπουλος Διονύσης
Παφίλης Αλέξανδρος  Πετρόπουλος Αργύρης
Πολίτης Διονύσης  Ραφτοπούλου Αθηνά
Σαλματάνη Ευαγγελία  Σιδηροκαστρίτη Ελένη
Σίμου Φλώρα  Σφενδουράκη – Μπασακάρου Αλκυόνη 
Τράκα Μαρία  Τσαβίδη Χριστίνα
Τσιμπρικίδης Ιωάννης  Τσουκαλάς Φώτης
Τσουρλάς Αθανάσιος  ΦραγκιάςΝικόλαος
Φραντζή Ειρήνη  Χατζηαργυρίου Χαράλαμπος 

 
και  οι καθηγητές, καθηγήτριες: 
 
Κορμπάκης Θεόδωρος  Μπασμπαλέρη Άσπα 
Χτυσικού Ηρώ  Πολίτης Σωτήρης 
Βούλγαρης Παναγιώτης  Κοντός Γιάννης 
Βασιλειάδη Γιώτα  Βασιλάκης Σταύρος 

 
 

 


