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Ήταν ζνα ςυνθκιςμζνο απόγευμα. Γφριςα ςτο ςπίτι από το φροντιςτιριο ξζνων 

γλωςςϊν και θ μθτζρα μου με περίμενε για να μου ανακοινϊςει κάτι.  Σο ςχολείο μου κα 

πιγαινε εκδρομι ςτθν Ιςπανία με το πρόγραμμα Erasmus+  και θ κακθγιτριά μου με είχε 

επιλζξει για να πάω και εγϊ. Οι θμερομθνίεσ ιταν λίγο πριν από τισ εξετάςεισ του ςχολείου 

και των αγγλικϊν μου . Ενϊ ικελα πάρα πολφ να πάω είχα αγχωκεί, γι αυτό και το 

ςκεφτόμουν αν κα ζπρεπε να το κάνω. Κατάλαβα όμωσ ότι αυτά τα ταξίδια είναι εμπειρίεσ 

ηωισ και ιταν μεγάλθ τιμι για μζνα να ςυνοδζψω και να εκπροςωπιςω το ςχολείο μου ςε 

μία διακρατικι ςυνάντθςθ.  

Η αναχϊρθςθ από τθν Ελλάδα ιταν τθν Κυριακι 20 Μαΐου από το αεροδρόμιο 

Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ ςτθν Ακινα και θ επιςτροφι κα ιταν τθν επόμενθ Κυριακι 27 Μαΐου. 

Ξεκινιςαμε νωρίσ το πρωί με αρχικό προοριςμό το αεροδρόμιο τθσ Φρανκφοφρτθσ. Ήταν θ 

πρϊτθ μου φορά που κα ζμπαινα ςε αεροπλάνο οπότε ζγινε για μζνα μία πρωτόγνωρθ 

εμπειρία ποφ δεν κα τθν ξεχάςω ποτζ!  Μετά τθν άφιξθ μασ ςτθ Φρανκφοφρτθ και  με μια 

μικρι κακυςτζρθςθ αναχωριςαμε για το αεροδρόμιο του αντιάγο Ντε Κομποςτζλλα τθσ 

Ιςπανίασ. Εκεί μασ υποδζχκθκε θ ςυντονίςτρια του προγράμματοσ τθσ Ιςπανίασ  για να μασ 

μεταφζρει με τα κατάλλθλα μζςα μεταφοράσ  ςτο ξενοδοχείο που κα μζναμε τθν υπόλοιπθ 

μασ μζρα, ςτθν πόλθ à Corüna. Η διαμονι ιτανε πολφ ευχάριςτθ. Σθν επόμενθ μζρα 

ςθκωκικαμε νωρίσ το πρωί για να εξερευνιςουμε το μζροσ. Η πόλθ είναι πολφ όμορφθ.  

Είδαμε το ςτάδιο τθσ ομάδασ De Sportivo à Corüna, τα παρακαλάςςια μζρθ, τα ςπίτια με 

τθν ιδιαίτερθ αρχιτεκτονικι τουσ. Η πόλθ ζχει πολλά μουςεία και εμείσ επιςκεφτικαμε ζνα 

από αυτά, το μουςείο Domus όπου είχαμε τθν ευκαιρία να δοφμε τθν εξζλιξθ τθσ ηωισ του 

ανκρϊπου και τθν αξία ενόσ υγιεινοφ τρόπου διαβίωςθσ. Επίςθσ, επιςκεφτικαμε το 

“Aquarium Finisterrae” και ενθμερωκικαμε για τθ καλάςςια ηωι. Σισ επόμενεσ μζρεσ 

μείναμε ςτθν πόλθ  Viveiro, όπου ιταν και ο βαςικόσ μασ προοριςμόσ. Εκεί το πρόγραμμα 

περιλάμβανε μια ςειρά από πολφ ενδιαφζρουςεσ δραςτθριότθτεσ . Καγιάκ, surfing, 

ορειβαςία - αναρρίχθςθ και κυνιγι του χαμζνου κθςαυροφ ιταν λίγεσ μόνο από αυτζσ. 

Εκείνο που με εντυπωςίαςε περιςςότερο από όλα ιτανε το καγιάκ . Διανφςαμε μία αρκετά 

μεγάλθ απόςταςθ μζχρι να φτάςουμε ςτον τελικό προοριςμό μασ. Είδαμε πάρα πολφ 

όμορφα καταπράςινα τοπία, ερευνιςαμε  τθν πόλθ του Viveiro από μία διαφορετικι 

πλευρά και ανακαλφψαμε μζρθ τα οποία δεν φαινόταν με τθν πρϊτθ ματιά! Ήτανε μία 

πολφ κουραςτικι δραςτθριότθτα αλλά ςίγουρα αξζχαςτθ! 

 Αυτό που ςίγουρα κα κυμάμαι για πάντα είναι θ επίςκεψθ ςτο πολφ όμορφο εταιρικό 

ςχολείο του Viveiro. Φιλοξενοφςε παιδιά από το νθπιαγωγείο μζχρι και τθν τελευταία τάξθ 

του Δθμοτικοφ. Κακθγθτζσ και μακθτζσ ιταν εξαιρετικά φιλικοί και μασ δζχτθκαν με 

τεράςτια αγάπθ και φροντίδα. Σα παιδιά του ςχολείου μασ ζδειξαν και μασ ζμακαν τουσ 

τοπικοφσ χοροφσ τουσ . το τζλοσ κάκε χϊρα ετοίμαςε τισ δικζσ τθσ παραδοςιακζσ ςυνταγζσ 

με ςκοπό τα άλλα groups να γνωρίςουν τθν τοπικι κουηίνα των άλλων χωρϊν.  

Οι δραςτθριότθτεσ κακθμερινά ιταν πάρα πολλζσ και οι μζρεσ περνοφςαν πολφ 

γριγορα. Ζτςι το μαγευτικό αυτό ταξίδι με το πρόγραμμα erasmus+ ζφταςε ςτο τζλοσ του. 

Η επιςτροφι μασ ζγινε μζςω Ελβετίασ και παρόλθ τθν κοφραςθ μασ ζδωςε εξίςου όμορφεσ 



εικόνεσ με όλο το ταξίδι.  Ήταν μία μοναδικι εμπειρία που πάντα κα κυμάμαι και κα ζχω να 

λζω πολλά ευχάριςτα πράγματα γι αυτι.  

Ευχαριςτϊ πολφ τουσ κακθγθτζσ μου που με επζλεξαν να ςυμμετζχω ς’ αυτό το ταξίδι 

και με  ςυνόδεψαν ς’ αυτό . Ευχαριςτϊ επίςθσ και τισ ςυμμακιτριεσ μου  που μζςα από 

αυτό το ταξίδι δεκικαμε και χτίςαμε μια καλφτερθ φιλία.  

Εφχομαι το πρόγραμμα erasmus+ να ςυνεχιςτεί για πολλά  χρόνια και να δϊςει τθν 

ευκαιρία ςε περιςςότερα παιδιά να ςυμμετζχουν ςε τζτοιεσ δράςεισ. 
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