
Σχεδόν 2 εβδομάδες μετά την επι-

στροφή της ομάδας μας από το ταξίδι

μας στην Ισπανία στο πλαίσιο του προ-

γράμματος Erasmus +. Και όμως,

ακόμα για κάποιο λόγο νιώθω ότι θα

ξυπνήσω, ακούγοντας τους γονείς της

κοπέλας που με φιλοξενούσε να μι-

λούν ισπανικά και φυσικά, να μην

καταλαβαίνω τίποτα. Είναι πράγματι

διαφορετικό το να πας ένα ταξίδι με

τους φίλους ή την οικογένειά σου,

από αυτό που ζήσαμε εμείς. Εμείς

είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε

μαζί με μια οικογένεια, να δούμε

τις συνήθειές τους, να δοκιμά-

σουμε τα σπιτικά, παραδοσιακά

φαγητά που μας έφτιαχναν και

πάνω απ' όλα, να αντιληφθούμε

κάτι πολύ σημαντικό: Ουσια-

στική επικοινωνία δεν είναι μόνο αυτή στην

οποία οι συνδιαλεγόμενοι μιλούν την ίδια

γλώσσα ή έστω την γλώσσα "συνεννόησης", τα

αγγλικά. Ουσιαστική επικοινωνία είναι ένα φι-

λόξενο βλέμμα, μια θερμή αγκαλιά, η προσπά-

θεια και μόνο για αλληλεπίδραση, ακόμα και αν

γνωρίζεις ότι υπάρχει το γλωσσικό "χάσμα". Εγώ

αυτό βίωσα κυρίως με την μαμά της οικογένειας.

Ήταν η μαμά μου για όσο έλειπα από την Ελ-

λάδα και αυτό, λέει πολλά. Χαμογελαστά πρό-

σωπα, έξυπνες δραστηριότητες που μας έκαναν

να νιώσουμε ομάδα, σχέσεις που κάναμε με παι-

διά άλλων χωρών, δάκρυα όταν φεύγαμε. Αυτά

θα θυμάμαι για πάντα από αυτό το ταξίδι, μαζί

με απίστευτες ατάκες που ειπώθηκαν μεταξύ μας

στην διάρκεια της όλης εμπειρίας. Γιατί τα μέρη

που επισκεφτήκαμε ίσως ξεθωριάσουν από

την μνήμη, οι στιγμές όμως όχι. Άλλωστε, πλέ-

ον έχουμε και κάτι κοινό να μοιραζόμαστε με τα

παιδιά του σχολείου μου που πριν, δεν γνώρι-

ζα καν. Κάθε φορά που τα συναντώ, ρίχνουμε

ο ένας στον άλλο ένα συνωμοτικό χαμόγελο του

τύπου "Μαζί το ζήσαμε αυτό. Ήμουν κι εγώ εκεί".

Και ευχαριστώ τόσο το Erasmus +, όσο και τους

καθηγητές και μαθητές από την Ισπανία, το Ηρά-

κλειο, την Πολωνία και τα Χανιά που με έκαναν

να αποκτήσω τέτοιες αναμνήσεις. Όλοι μας σκε-

φτόμαστε ακόμα τα παιδιά που γνωρίσαμε και

θα μας ενώνει μαζί τους για πολύ καιρό ένα "Viva

Espana!". Η επιστροφή στα Χανιά δεν ήταν το

τέλος για την σχέση μας, αλλά μόνο η αρχή.  

Αναστασία 

Κοινωνία | 21Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 | Χανιώτικα νέα

Το σχολείο μας  για την
περίοδο 2018-2020 και
στα πλαίσια του προ-
γράμματος Erasmus+,
υλοποιεί έργο με τίτλο
«Passport to Europe». Συ-
ντονίστρια  χώρα είναι η
Ισπανία και χώρες εταίροι
η Πολωνία και η Ελλάδα
(Χανιά και Ηράκλειο).

Σ
την πρώτη συνάντηση που

έγινε στην Ισπανία, το σχο-

λείο μας συμμετείχε με

μια ομάδα 12 μαθητών και δύο

καθηγητών, στην όμορφη πόλη

Γκουανταλαχάρα, στο διάστημα

από 27/1 μέχρι 2/2 .

Μαθητές και καθηγητές από

τις τρείς χώρες, μοιραστήκαμε

πληροφορίες για το εκπαιδευτι-

κό σύστημα των χωρών μας κα-

θώς και τον τρόπο λειτουργίας

των σχολείων μας. Γνωρίσαμε

την ιστορία της πόλης που μας

φιλοξένησε καθώς και της χώρας

της Ισπανίας μέσα από διαδρα-

στικές δραστηριότητες που οι

μαθητές είχαν προετοιμάσει.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε πο-

λιτιστικές και αθλητικές εκδη-

λώσεις στις οποίες οι κύριοι

πρωταγωνιστές ήταν οι μαθητές. 

Γευτήκαμε παραδοσιακές γεύ-

σεις της Ισπανίας δοκιμάζοντας

paellia, churros με σοκολάτα και

τάπας! Περιηγηθήκαμε στην

όμορφη πόλη της Μαδρίτης κα-

θώς και στο εκπληκτικό μου-

σείο Πράδο όπου μέσα από ένα

υπέροχο κυνήγι θησαυρού γνω-

ρίσαμε πίνακες από εξαιρετι-

κούς ζωγράφους. Επισκεφτήκα-

με τη γειτονική πόλη Alcala de

Henares και είχαμε ξενάγηση

στο κέντρο και στο ιστορικό πα-

νεπιστήμιο της.

Παίξαμε με στερεότυπα των

χωρών, συμμετείχαμε σε φιλαν-

θρωπικό αγώνα για τα παιδιά με

καρκίνο, ενημερωθήκαμε για

τους κινδύνους του Cyberbully-

ing,  φυτέψαμε σπόρους  και σχε-

διάσαμε το δέντρο της Ευρώπης.

Η φιλοξενία των μαθητών μας

από οικογένειες της πόλης και οι

δεσμοί φιλίας που αναπτύχθηκαν

θα μείνουν ανεξίτηλες στις μνή-

μες των μαθητών και τις δικές

μας.

Τύχαμε μιας υπέροχης φιλοξε-

νίας και ευελπιστούμε να αντα-

ποδώσουμε επάξια στην καθο-

ρισμένη από το πρόγραμμα συ-

νάντηση μας στα Χανιά τον Απρί-

λιο του 2020.

Οι μαθητές γράφουν:

Θα χαρακτήριζα την εμπειρία μου ως μο-

ναδική και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που

είχα την ευκαιρία να το βιώσω. Το πρόγραμμα

Erasmus+, λοιπόν, δεν αποτελεί ένα απλό

πρόγραμμα, αλλά μια ευκαιρία για να απο-

κτήσει κάποιος νέες εμπειρίες και γνώσεις

σε οποιοδήποτε προορισμό και αν ταξιδέψει.

Σε βοηθά να ανακαλύψεις πώς ζουν άλλοι πο-

λιτισμοί της Ευρώπης, να δεις τη ζωή από μία

διαφορετική οπτική γωνία, να έρθεις σε

επαφή με διαφορετικούς λαούς και να γνω-

ρίσεις ποικίλες κουλτούρες, ήθη και έθιμα.

Έτσι , ο νέος θα αποκομίσει σημαντικά οφέ-

λη ,καθώς θα οξύνει τους πνευματικούς του

ορίζοντες και θα διευρύνει τις γνώσεις του.

Το σπουδαιότερο όμως, είναι η ευκαιρία για

να δημιουργήσεις φιλίες με καταπληκτι-

κούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο! Μια

πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα, οργανωμένη

μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια από τους μα-

θητές του ΙES Aguas Vivas της Ισπανίας. Το

ταξίδι αυτό ενίσχυσε πολλές από τις αξίες μας,

όπως η ανεκτικότητα, η ισότητα, η αλλη-

λεγγύη και η ανιδιοτέλεια. Στην Ισπανία οι

ρυθμοί της ζωής είναι πιο ήπιοι, ο κόσμος

πολύ ευγενικός και κοινωνικός και η δια-

σκέδαση ισοδύναμη με αυτή της Ελλάδας. Η

κουλτούρα των ανθρώπων παρουσιάζει αρ-

κετά κοινά σημεία με αυτά των Ελλήνων,

ωστόσο διαφέρει. Η φιλοξενία που είχαμε

ήταν υπέροχη, εφόσον μας υποδέχθηκαν με

ανοιχτή καρδιά. Μου δόθηκε απλόχερα η ευ-

καιρία να συναναστραφώ με άτομα

άλλων χωρών, προερχόμενων από

διαφορετικούς πολιτισμούς με αλλό-

τροπες ιδέες και αντιλήψεις. Με την

συμβολή του προγράμματος, είχα τη

δυνατότητα να αναπτύξω φιλίες με πολ-

λά από τα άτομα που γνώρισα ενώ, ταυ-

τόχρονα, απέκτησα καινούργιες γνώσεις

πάνω σε ποικίλα θέματα. Εκδρομές, πε-

ριπέτειες και πολλές γνώσεις χαρακτη-

ρίζουν εκείνη την εβδομάδα του Γενάρη.

Είδαμε πανέμορφα μέρη διαφορετικά

από αυτά της χώρας μας. Πρόκειται για

ένα εκπληκτικό βίωμα το οποίο θα μείνει

ανεξίτηλο στις μνήμες όλων των συμμε-

τασχόντων! Αναμφισβήτητα ,θα αναζητή-

σω μια τέτοια εμπειρία και στο μέλλον!   
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To ΓΕΛ Ελ. Βενιζέλου στην Ισπανία 


