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Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 

 

Στις 6:50 φτάσαμε νυσταγμένοι στο ΚΤΕΛ Τρικάλων. Η ατμόσφαιρα ήταν 

λίγο βαριά, καθώς κανένας δεν ήταν έτοιμος να αποχωριστεί τους δικούς του, έστω 

και για αυτό το μικρό διάστημα των 7 ημερών. Αφού αποχαιρετήσαμε, μέσα σε ένα 

κλίμα έντονης συγκίνησης, τους συγγενείς μας, ξεκινήσαμε το ταξίδι μας για την 

Ιταλία. Πρώτη στάση στην Αθήνα και γρήγορα για το «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

Check in, έλεγχος και όλη η ομάδα μέσα στο τεράστιο αεροπλάνο της easy jet καθ’ 

οδόν για το Torre del Greco.  

Στις  11:15 ώρα Ιταλίας φτάσαμε στο αεροδρόμιο της Νάπολης. Αφού πήραμε 

όλοι τις βαλίτσες μας από τον χώρο αποσκευών, επιβιβαστήκαμε σε ένα πολυτελές 

βανάκι και πήραμε τον δρόμο για το Torre del Greco. Εκεί θα συναντούσαμε για 

πρώτη φορά τις οικογένειες, που επρόκειτο να μας φιλοξενήσουν. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της σύντομης διαδρομής, με είχε κυριέψει ένα έντονο συναίσθημα άγχους και 

ανησυχίας. Δεν είχα ακόμη συνηθίσει στην ιδέα ότι θα έμενα σε ένα ξένο σπίτι, με 

άγνωστους, μέχρι τότε, για εμένα ανθρώπους και εκατοντάδες μίλια μακριά από το 

σπίτι και την οικογένειά μου. Η ιδέα με τρόμαζε υπερβολικά και κάθε λεπτό που 

περνούσε, ένιωθα τους σφυγμούς μου να αυξάνονται ραγδαία. Και με αυτές τις 

σκέψεις φτάσαμε στο Torre del Greco… 

 



Ευτυχώς, τα μέλη της οικογένειας ήταν τελείως διαφορετικά απ’ ό,τι είχα 

φανταστεί!!! Συγκεκριμένα, όλοι τους ήταν ιδιαίτερα φιλικοί και χαμογελαστοί και 

προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να με κάνουν να νιώσω άνετα.  

 

Αφού τακτοποίησα τα πράγματα και τις βαλίτσες μου στο σπίτι, η κα. Rosaria 

με τον γιο της Giacomo πήραν την πρωτοβουλία και μου έκαναν μια γενική ξενάγηση 

στην πόλη. Στην συνέχεια,  με τον  Giacomo  βγήκαμε έξω και μου γνώρισε  τους 

φίλους του, οι οποίοι ήταν αρκετά συμπαθητικοί. Περιπλανηθήκαμε  για λίγο στα 

γραφικά στενά της πόλης,  όπου πήρα μια μικρή ιδέα για ζωή στο Torre del Greco. 

Κατά τις 20:00 επιστέψαμε στο σπίτι, για να δειπνήσουμε όλοι μαζί. Το γεύμα 

περιλάμβανε γιγαντιαία κομμάτια πίτσας, η οποία είναι και η σπεσιαλιτέ της ιταλικής 

κουζίνας. Παρά όμως τη διεθνή φήμη της, πρέπει να παραδεχτώ πως η πίτσα εκεί δεν 

ήταν τόσο γευστική όσο στην Ελλάδα. 

 

 

 

Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 

 

 Εκείνη την ημέρα ξυπνήσαμε όλοι από νωρίς. Το σημείο συνάντησης ήταν ο 

σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης. Ο καιρός ήταν λίγο μουντός, όμως δεν τον 

αφήσαμε να μας χαλάσει τη διάθεση. Μέσα σε μία περίπου ώρα βρισκόμασταν στον 

πολυσύχναστο σταθμό της Ρώμης. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να χαζέψουμε στα 



διάφορα μαγαζιά και να αγοράσουμε δωράκια για τους δικούς μας. Αγόρασα κάτι 

καταπληκτικά σοκολατάκια, τα οποία δυστυχώς μέχρι να επιστρέψω στην Ελλάδα 

έλιωσαν… 

 Λίγη ώρα αργότερα επιβιβαστήκαμε σε ένα διώροφο κόκκινο λεωφορείο, το 

οποίο θα μας ξεναγούσε στην «Αιώνια Πόλη». Πρώτος μας σταθμός το Κολοσσαίο. 

Αντικρίζοντας αυτό το πελώριο αμφιθεατρικό κτίριο με πλημμύρισε δέος. 

Παράλληλα όμως δεν μπορούσα παρά να αναλογιστώ πόσες χιλιάδες σκλάβοι έχασαν 

τη ζωή τους μέσα στην αρένα.  

 

Στη συνέχεια κάναμε μια στάση στο αυτόνομο κράτος του Βατικανού, όπου 

είδαμε και θαυμάσαμε τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Πρέπει να παραδεχτώ πως 

απογοητεύτηκα αρκετά που δεν είδαμε το εσωτερικό της, αλλά κατανοώ το γεγονός 

ότι δεν είχαμε άπλετο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον να 

είχαμε δει τον Πάπα… 

 

Τέλος, περιπλανηθήκαμε στα στενά της Piazza di Spagna, όπου δοκιμάσαμε 

ποικίλες ιταλικές λιχουδιές. Στη μέση της πλατείας βρίσκεται ένα «διάσημο» 

σιντριβάνι της πόλης, το οποίο είναι γνωστό στα ελληνικά ως η Κρήνη του 

Σαπιοκάραβου (Fontana della Barcaccia). 



 

Όμως το πιο διάσημο σιντριβάνι που είδαμε ήταν Fontana di Trevi, όπου δεν 

παρέλειψα να «πετάξω» κέρματα στο νερό, κάνοντας πολλές ευχές!!! 

 

 Κατά το σούρουπο επιστρέψαμε στο Torre del Greco. Στο σταθμό ήταν όλες 

οι οικογένειες μαζεμένες, περιμένοντας με ανυπομονησία να ακούσουν τις εμπειρίες 

μας από το ταξίδι στην πρωτεύουσα. 

 

 

 

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 

 

 Εκείνο το πρωί δε χρειάστηκε να ξυπνήσουμε χαράματα. Το ραντεβού μας 

ήταν στις 9:00, οπότε είχαμε την ευκαιρία να κοιμηθούμε λίγο παραπάνω. Κατά τις 

8:30 βρισκόμασταν όλοι στο μεγάλο προαύλιο του ιταλικού σχολείου. Εκεί 

γνωριστήκαμε με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας Erasmus+, με τα οποία γίναμε 

αμέσως πολύ καλοί φίλοι.  



Σύντομα αναχωρήσαμε για το νέο μας προορισμό, τη Νάπολη.  Η Νάπολη 

είναι μια πόλη με πληθώρα ιστορικών κτιρίων με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό 

ενδιαφέρον, τα οποία έχουν καταφέρει να διατηρηθούν σε άριστη κατάσταση με την 

πάροδο του χρόνου.  

 

Βασικός μας σταθμός ήταν το θησαυροφυλάκειο του San Gennaro, όπου βρεθήκαμε 

μπροστά σε μια από τις πιο πολύτιμες συλλογές κοσμημάτων στον κόσμο, 

αφιερωμένη στον προστάτη άγιο της Νάπολης, San Gennaro. Ο θησαυρός του San 

Gennaro (Άγιος Ιανουάριος) λέγεται ότι ανταγωνίζεται σε αξία τα κοσμήματα του 

Βρετανικού Στέμματος και των Ρώσων τσάρων.  

 

Περιλάμβανε μια μίτρα του επισκόπου με περίπου 4000 πολύτιμα πετράδια και ένα 

μεγάλο περιδέραιο με χιλιάδες πολύτιμους λίθους, δωρεές από πολλούς εστεμμένους 

ηγεμόνες της Ευρώπης εκείνης της εποχής. Μάλιστα, ανάμεσα στα "στολίδια" 

βρισκόταν και ένας σταυρός, δωρεά του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Η πολύτιμη 



συλλογή εκτός από κοσμήματα περιλάμβανε αγάλματα και θρησκευτικά αντικείμενα, 

όπως χρυσά δισκοπότηρα, τα οποία δωρήθηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών αιώνων 

στον πολιούχο της Νάπολης και φανερώνουν την αγάπη του κόσμου προς εκείνον.  

 Δεν παραλείψαμε βέβαια να ξαποστάσουμε σε μια μικρή πιτσαρία στην 

πλατεία της πόλης, όπου πήραμε ενέργεια για την ξενάγηση που ακολουθούσε. Κατά 

τη διάρκειά της επισκεφτήκαμε την San Biago dei Librai και μάθαμε πολλά και 

ενδιαφέροντα πράγματα για την ιστορία της πόλης.  

 

 

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 

 

 Αυτή ήταν η λιγότερο κουραστική μέρα όλου του ταξιδιού. Στις 9:00 

βρισκόμασταν για ακόμη μια φορά στο σχολείο. Μπαίνοντας μέσα στο κτίριο, 

συνειδητοποίησα πως ήταν εντελώς διαφορετικό απ΄ ό,τι περίμενα. Συγκεκριμένα, το 

σχολείο αποτελούνταν από μια μικρή αίθουσα υποδοχής, η οποία οδηγούσε σε μια 

μαρμάρινη σκάλα. Ανεβαίνοντάς την βρεθήκαμε σε έναν μακρύ διάδρομο, όπου 

βρίσκονταν σχεδόν όλες οι αίθουσες του σχολείου. Οι αίθουσες ήταν υπερβολικά 

μικρές, ενώ ήταν εμφανές ότι από μερικούς τοίχους είχαν αρχίσει να ξεκολλάνε οι 

σοβάδες. Εκεί συνειδητοποίησα ότι τελικά το κτίριο του σχολείου μου δεν είναι και 

τόσο παλιό! Παρ΄ όλα αυτά το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό και φιλικό. 

 Αργότερα μαζευτήκαμε όλοι στην αίθουσα εκδηλώσεων, για να 

παρουσιάσουμε το θεατρικό «Ο μικρός πρίγκιπας» που ετοιμάζαμε τόσο καιρό. Λίγο 

πριν ανεβούμε στη σκηνή με είχε κυριεύσει ένα έντονο συναίσθημα άγχους και 

αγωνίας. Τελικά όλα πήγαν καλά και εισπράξαμε το δυνατότερο χειροκρότημα από 

όλους.  

 



 

 

 Αμέσως μετά την παρουσίαση επισκεφτήκαμε το μουσείο κοραλλιών, όπου 

μάθαμε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας τους, καθώς και της παραγωγής 

κοσμημάτων.  

 

 Η ημέρα μας τελείωσε με βραδινή έξοδο στο bowling center της πόλης. Εκεί 

περάσαμε ευχάριστες στιγμές με τους καινούριους μας φίλους, δοκιμάζοντας τις 

ικανότητές μας στο bowling και το μπιλιάρδο.  



 

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 

 

 Ομολογώ πως αυτή η μέρα ήταν η πιο μονότονη απ΄ όλες. Για ακόμη μια 

φορά συγκεντρωθήκαμε το πρωί στο σχολείο. Εκεί μας περίμενε ένα μεγάλο 

λεωφορείο, που θα μας πήγαινε στο Amalfi Coast. Η διαδρομή ήταν πολύωρη και 

κουραστική, παράλληλα όμως μαγευτική. Το τοπίο στο Amalfi ήταν ειδυλλιακό. Η 

πόλη ήταν χτισμένη σε επικλινή λόφο, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα.  

 

Οι άνεμοι ήταν αρκετά ισχυροί, με αποτέλεσμα τα κύματα να σκάνε μανιασμένα 

πάνω στο λόφο, διαβρώνοντας τα πετρώματά του. Παρατηρώντας τα σπίτια, 

διαπίστωνε κανείς πως όλα είχαν μεγάλο κήπο ή/και πισίνα. Οπότε ήταν αυτονόητο 

πως επρόκειτο για μια πόλη με εύπορους κατοίκους. Δυστυχώς στην ακτή μείναμε για 

πολύ λίγο, με αποτέλεσμα να μην προλάβουμε να δούμε πολλά πράγματα. Ευτυχώς 

όμως προλάβαμε να επισκεφτούμε το μουσείο παραγωγής χειροποίητου χαρτιού, που 

λέγεται "bambagina".  



 

 Η υπόλοιπη ημέρα κύλησε ήρεμα στο Torre del Greco. Με τον Giacomo και 

τους φίλους του βγήκαμε έξω στην πόλη και περάσαμε μερικές στιγμές χαλάρωσης 

και παιχνιδιού. Αυτές οι στιγμές συνεχίστηκαν και στο σπίτι με ένα απολαυστικό 

δείπνο κι ακόμα ένα πιο απολαυστικό παιχνίδι στο PS4!!! 

 

 

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 

 

 Επιστροφή στη Νάπολη με την ομάδα του Erasmus. Αυτή τη φορά 

επισκεφτήκαμε το Palazzo Reale. Το Βασιλικό Παλάτι της Νάπολης είναι ένα παλάτι, 

μουσείο και ιστορικός τουριστικός προορισμός που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. 

Εντυπωσιακό και αριστοκρατικό! Καλοδιατηρημένες αίθουσες που κυριολεκτικά σε 

μεταφέρουν σε άλλη εποχή. Νομίζεις ότι μέσα από τους διαδρόμους του θα 

πεταχτούν ιππότες ή ότι θα δεις μέσα στις μεγάλες σάλες του βασιλιάδες να 

χορεύουν. 



 

 Ακολούθησε η επίσκεψή μας στις τοπικές αρχές. Εκεί μας υποδέχτηκε ο 

Δήμαρχος, ο οποίος ήταν πολύ ευγενικός μαζί μας. Μας καλωσόρισε και μας μίλησε 

για την ιστορία της πόλης, κάνοντάς μας μια αναδρομή στο παρελθόν. Φεύγοντας μας 

αποχαιρέτισε με ένα συμβολικό δωράκι για τον καθένα. 

 

 Για το κλείσιμο της ημέρας αφήσαμε το αποχαιρετιστήριο δείπνο. Βρεθήκαμε 

όλοι μαζί στο Hotel Poseidon, όπου παρακολουθήσαμε τη γιορτή που μας είχαν 

ετοιμάσει οι Ιταλοί φίλοι μας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παραδοσιακά ιταλικά 

τραγούδια και χορούς, καθώς και απονομή των τίτλων συμμετοχής στους 

συντονιστές. Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η ταραντέλα, ένας 

εντυπωσιακός και «ξεσηκωτικός» χορός.  



 

 

 

 

 



 Στο τέλος της βραδιάς μαζευτήκαμε όλοι στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου, 

όπου απολαύσαμε την τοπική κουζίνα.  

 

 

 

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 

 

 Για ακόμη ένα πρωινό η ομάδα μας συγκεντρώθηκε με προορισμό αυτή τη 

φορά την Πομπηία. Ξεκινήσαμε με μεγάλο ενθουσιασμό και δεν απογοητευτήκαμε. Η 

πόλη έμοιαζε να έχει παγώσει ή πιο σωστά να έχει «πετρώσει» μέσα στο χρόνο. 

Επισκεφτήκαμε το κεντρικό αμφιθέατρο, τα γυμναστήρια των μονομάχων και τη 

νεκρόπολη.  Η ξεναγός μας έμαθε να ξεχωρίζουμε τα σπίτια από τα μαγαζιά και μας 

αποκάλυψε πολλά μυστικά που αφορούσαν την πόλη. Η πιο συγκλονιστική στιγμή 

της ξενάγησης ήταν όταν είδαμε από κοντά τα απανθρακωμένα σώματα των 

ανθρώπων και αντιληφθήκαμε τις καταστροφικές συνέπειες που είχε η έκρηξη του 

Βεζούβιου. Οι 2.000 κάτοικοι, που δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, έπαθαν 

ασφυξία από τα αέρια, ενώ η ηφαιστειακή λάβα «καταβρόχθισε» ό,τι υπήρχε στο 

πέρασμά της. Όσοι δεν είχαν προλάβει να φύγουν, κρύφτηκαν στα σπίτια τους. Όμως 

κάηκαν όλοι, διότι η θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ υψηλή.  

 

 

 Μετά από αυτή τη συναρπαστική εμπειρία επιστρέψαμε γεμάτοι αλλά και 

προβληματισμένοι στο Torre del Greco. Η μητέρα του Giacomo προθυμοποιήθηκε να 

με πάει μια βόλτα στον Βεζούβιο. Μαζί μας ήρθαν η κα. Μπλούνα, ο Παναγιώτης και 

ο Juseppe. Η διαδρομή ήταν μαγευτική. Παντού γύρω μας βρίσκονταν δάση 

καλυμμένα από την ηφαιστειακή τέφρα. Χωρίς να το καταλάβουμε βρεθήκαμε κοντά 



στον κρατήρα του ηφαιστείου, όπου μαζέψαμε ηφαιστειακές πέτρες και βγάλαμε 

πολλές φωτογραφίες. 

 

Το βραδάκι βγήκαμε όλα τα παιδιά για τελευταία φορά έξω και 

αποχαιρετιστήκαμε σε κλίμα έντονης συγκίνησης.  

 

Το βράδυ δειπνήσαμε για τελευταία φορά και με την οικογένεια. Κι εδώ το κλίμα 

ήταν λίγο βαρύ, μιας και είχαμε δεθεί συναισθηματικά. Υποσχεθήκαμε όμως μεταξύ 

μας ότι σύντομα θα ξαναβρεθούμε και μάλιστα αυτή τη φορά στην Ελλάδα.  

 

 

 

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 

 



 Τελευταίος αποχαιρετισμός και επιβίβαση στο βανάκι για το αεροδρόμιο της 

Νάπολης. Τα συναισθήματά μου ανάμεικτα. Από τη μια ένιωθα λύπη για όλα αυτά 

που άφηνα πίσω, από την άλλη όμως ήμουν τόσο χαρούμενος που σε λίγες ώρες θα 

ξαναέβλεπα τους γονείς μου και τους φίλους μου. Το ταξίδι της επιστροφής μού 

φάνηκε μακρύ και κουραστικό. Επιτέλους όμως ήρθε η στιγμή που φτάσαμε στα 

Τρίκαλα, όπου με περίμεναν οι γονείς μου με λαχτάρα. Μετά από μια μεγάλη 

αγκαλιά και πολλά φιλιά άρχισα να τους εξιστορώ τις περιπέτειές μου στην Ιταλία… 

 

 

 

 


