
 

 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                   ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 - 2014 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ        

Η εκδρομή της Γ΄ Γυμνασίου στην Ιταλία πραγματοποιήθηκε από 10/3/14 έως 14/3/14 με 
μεγάλη επιτυχία, κατόπιν πρόσκλησης που λάβαμε από την Ελληνική κοινότητα Ρώμης-
Λατίου.  

Δευτέρα 10/3/14 

 Ώρα 9.00 π.μ. Όλοι συνεπείς. 77 μαθητές και μαθήτριες, η αρχηγός Διευθύντρια κ. 
Σακκιάδου, οι 5 συνοδοί καθηγητές και καθηγήτριες, κ. Χαντζάρα, Αρκούδη, Κολλιλέκα, 
Αναστασάτου, Γκαγκτζής,  οι συνοδοί του πρακτορείου, οι 2 οδηγοί με τα πούλμαν και η 
Τροχαία, όλοι παρόντες. Οι γονείς και κηδεμόνες μας αποχαιρετούν και η εκδρομή μας 
ξεκινά με τους καλύτερες οιωνούς και τον καιρό σύμμαχο. Μετά από μία σύντομη στάση 
στον Ισθμό (είδαμε και πλοίο διερχόμενο), φθάνουμε στη Πάτρα. Χρόνος για περίπατο και 
σύντομο γεύμα και επιβίβαση στο πλοίο για Ανκόνα. 

Τρίτη 11/3/14 

Το πλοίο σχεδόν όλο δικό μας, το ταξίδι μας υπέροχο, εκτός από λίγη θαλασσοταραχή τα 
ξημερώματα, που μας ξύπνησε δυσάρεστα, αλλά ξεχάστηκε γρήγορα. Η προσμονή μεγάλη. 
Το μεσημέρι γεύμα στο πλοίο, γιορτάζοντας με τούρτα-έκπληξη τα γενέθλια ενός παιδιού. 
Λίγο πριν την άφιξή μας στην Ανκόνα, οι μαθητές μας παρουσίασαν τις ομαδικές εργασίες 
τους για διάφορες θεματικές ενότητες της Ιταλίας. Άφιξη στο λιμάνι, φωτισμένο με 
πορτοκαλί και μαβιά χρώματα από το μοναδικό ηλιοβασίλεμα, και συνεχίζουμε με τα 
πούλμαν για την πόλη που όλοι οι δρόμοι οδηγούν! 
Ρώμη  by night! Φοντάνα ντι Τρέβι, Λόφος Παλατίνο, και άλλα εκστατικά! Τακτοποίηση στα 
δωμάτια του ξενοδοχείου μας Cardinal St. Peter με θέα τον τρούλο-κόσμημα του Αγίου 
Πέτρου. Πού ύπνος…. 
 
Τετάρτη 12/3/14 
 
Εγερτήριο στις 6.30 π.μ και πλούσιο πρωινό. Φύγαμε για Βατικανό, με πολύ καλούς 
ξεναγούς και ακουστικά, μέρα ηλιόλουστη. Αναμνηστικές φωτογραφίες στον Άγιο Πέτρο, τη 
Καπέλα Σιξτίνα, χιούμορ και έξυπνες ατάκες («το πρώτο selfie ήταν του Μικελάντζελο στη 
Σχολή των Αθηνών»), όλοι ενθουσιασμένοι. Στη συνέχεια, Κατακόμβες, Κολοσσαίο, 
επίσκεψη στην Ελληνική κοινότητα Ρώμης-Λατίου και ατέλειωτες βόλτες στους δρόμους και 
τις πλατείες της Ρώμης με ξενάγηση από τους συνοδούς-ξεναγούς μας. Συνέχιση 
περιήγησης,Καστέλο Σαιντάντζελο, Βιβλιοθήκη, Λόφος του Πίντσιο. Δείπνο και «ύπνος» στο 
ξενοδοχείο. 
 
Πέμπτη 13/3/14 
Εγερτήριο στις 6.30 π.μ και μετά το πρωινό αναχώρηση για την πόλη της Φλωρεντίας. 
Περιήγηση στα αξιοθέατα της Φλωρεντίας με έμπειρη ξεναγό και ακουστικά σε όλη τη 
διαδρομή. (Καθεδρικός και Βαπτιστήριο, Palazzo Vecchio). Ο καιρός υπέροχος. Ελεύθερος 



 

 

χρόνος για φαγητό, βόλτα στη Ponte Vecchio, ψώνια, φωτογραφίες. Δείπνο στο ξενοδοχείο. 
Τακτοποίηση αποσκευὠν και σακκιδίων για την επόμενη νύχτα στο πλοίο- Έλεγχος 
δωματίων. 

Παρασκευή 13/3/14 

Εγερτήριο και πάλι στις 6.30 π.μ και αναχώρηση για την αρχαία πόλη της Πομπηΐας. Κατά 
τη διάρκεια της διαδρομής, στα παιδιά δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουν DVD με 
ντοκυμαντέρ για την έκρηξη του Βεζούβιου και την τελευταία μέρα  της πόλης, με τη 
φροντίδα της κ. Αρκούδη. Έτσι, μυημένοι φτάσαμε και περιηγηθήκαμε με ξεναγούς στη 
νεκρή πόλη, στους πρόποδες του ενεργού ηφαιστείου. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια, 
σουβενίρ, και ελαφρύ γεύμα με Ναπολιτάνικη pizza. Οδεύουμε προς Μπάρι για να 
επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής, γεμάτο αυτή τη φορά με εμπορικούς 
αντιπροσώπους. Δείπνο εν πλω, και ανταλλαγή εντυπώσεων στα σαλόνια και τις καμπίνες 
ως αργά. 

Σάββατο 14/3/14 

Μετά το πρωινό μας στο καράβι, οι συνοδοί είχαμε προετοιμάσει άλλη μια έκπληξη 
γενεθλίων. Έτσι, μαζευτήκαμε στο σαλόνι, ο εορτάζων έσβησε τα κεράκια του, και 
ακολούθησε μικρό αυτοσχέδιο παρτάκι με κιθάρες, φυσαρμόνικα και γλυκές, νοσταλγικές ή 
επαναστατικές εφηβικές φωνές. Αποβίβαση στη Πάτρα και στάση για γεύμα στα Goody’s με 
θέα την εξαιρετική γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Στη διαδρομή της επιστροφής διασκεδάσαμε με 
κουίζ ερωτήσεων, σχετικών με την εκδρομή μας. Άφιξη στο σχολείο μας στις 7.00 μ.μ, όπου 
οι γονείς και κηδεμόνες περιμένουν με ανυπομονησία να δουν τα πλατιά χαμόγελα των 
παιδιών τους και να μάθουν λεπτομέρειες από το υπέροχο ταξίδι τους. 

Όλα πήγαν κατ’ ευχήν (και προσευχήν)! Η εμπιστοσύνη, η καλή «χημεία», η συνέπεια, οι καλοί 
τρόποι και το ομαδικό πνεύμα, ακολουθούσαν τους μαθητές μας αλλά και τους συνοδούς, σε όλο το 
ταξἰδι μας. Άλλωστε, οι οδηγοί μας βοήθησαν πολύ με τη συνετή τους οδήγηση και την καλή τους 
διάθεση. Επιπλέον, η ομάδα των συνοδών, βρισκόμασταν σε αδιάκοπη και ακούραστη επαγρύπνηση 
για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής, αλλά και για το «κάτι παραπάνω» από 
όσα προέβλεπε το πρόγραμμα.  

Εύχομαι σε όλους μας, μαθητές, γονείς, συναδέλφους, να είμαστε γεροί και να έχουμε τη 
δυνατότητα και την ενέργεια να πραγματοποιούμε ταξίδια που βοηθούν τα παιδιά μας να ανοίγουν 
τους ορίζοντές τους και να επικοινωνούν βαθύτερα και ουσιαστικότερα με τον κόσμο έξω από το 
στενό περιβάλλον του σχολείου τους. 

                                                                                                           Βριλήσσια 3 / 4 / 2014 

                                                                                           Η Διευθύντρια και αρχηγός της εκδρομής 

                                                                                                 Αφροδίτη Βικτωρία Σακκιάδου 

 

  


