
Με το πρόγραμμα «Fit 4 Life” στο Σπλιτ της Κροατίας  

 

Κοκκώνης Μάξιμος(Β1) 

 

Όια λεθίκεζακ ηεκ Κονηαθή ηεξ 16εξ  Οθηςβνίμο ζημ αενμδνόμημ Μαθεδμκία 

ζηεκ Θεζζαιμκίθε.Μπμνώ κα πς όηη όιμη ήμαζηακ εκζμοζηαζμέκμη γηα ηηξ 

πενηπέηεηεξ πμο πνόθεηηαη κα βηώκαμε αιιά θη αγπςμέκμη γηα ημ ηη ζα ζοκακηήζμομε. 

Ξεθηκήζαμε κςνίξ ημ πνςί από ηα Τνίθαια, αθμύ είπαμε κα δηακύζμομε μηα 

μεγάια απόζηαζε μέπνη ηεκ Θεζζαιμκίθε  θαη μεηά κα επηβηβαζημύμε ζημ αενμπιάκμ 

με πνμμνηζμό ηεκ πνςηεύμοζα ηεξ Κνμαηίαξ ,ημ Ζάγθνεμπ .Ήηακ ε πνώηε μμο  θμνά 

πμο ζα έμπαηκα ζε αενμπιάκμ όπμηε ζα ήηακ μηα αλέπαζηε εμπεηνία .Όηακ θηάζαμε 

ζημ Ζάγθνεμπ είπαμε ηεκ εοθαηνία κα ελενεοκήζμομε αοηή ηεκ πακέμμνθε πόιε, ζηηξ 

ιίγεξ ώνεξ πμο δηαζέηαμε μέπνη κα θηάζμομε ζημ ηειηθό πνμμνηζμό μαξ, ημ Σπιηη. 

Τεκ επόμεκε μένα με ηεκ άθηλε μαξ ζημ λεκμδμπείμ San Antonio επηζθεθηήθαμε 

ημ ζπμιείμ. Από  ηηξ πνώηεξ θηόιαξ ζηηγμέξ θαηαιάβαμε όηη ζα ήηακ έκα 

ζοκανπαζηηθό βίςμα, αθμύ είπαμε ακαπηύλεη ήδε μενηθέξ θηιίεξ θαη είπαμε ανπίζεη 

κα δεκόμαζηε με ηα παηδηά. Τμ Σπιηη δηέζεηε μενηθά πμιύ ζεμακηηθά ανπαημιμγηθά 

θηίνηα όπςξ ημ παιάηη ημο Ρςμαίμο αοημθνάημνα Δημθιεηηακμύ πμο μαξ δόζεθε ε 

δοκαηόηεηα κα ημ επηζθεθημύμε όπςξ θαη πμιιά άιια ανπαημιμγηθά εονήμαηα θαη 

άιιεξ ανπαημιμγηθέξ ημπμζεζίεξ .Αθόμα θαηά ηεκ παναμμκή μαξ ζημ Σπιηη 

πναγμαημπμηήζαμε δηάθμνεξ δηαζθεδαζηηθέξ δναζηενηόηεηεξ, όπςξ αζθήζεηξ γηα ηεκ 

εκζοκεηδεηόηεηα θαη ηεκ πανμοζίαζε θοημιμγίςκ πμο είπακ θηηάλεη μαζεηέξ από 

θάζε πώνα. 

Έκα πνάγμα πμο δεκ ζα λεπάζς πμηέ είκαη ηα παηδηά από ηηξ άιιεξ εηαηνηθέξ 

πώνεξ θαη ηηξ θηιίεξ πμο ζα μείκμοκ αλέπαζηεξ με ημ πέναζμα ημο πνόκμο. 

Γειάζαμε, δηαζθεδάζαμε, παίλαμε,δεζήθαμε θαη ειπίδς θάπμηε κα μμο λακά δμζεί ε 

εοθαηνία κα ημοξ ζοκακηήζς . 

Σομπεναζμαηηθά πηζηεύς πςξ ημ πνόγναμμα Erasmus+ δίκεη εοθαηνίεξ δςήξ 

πμο πνέπεη θακείξ κα ηηξ παίνκεη, όηακ ημο πνμζθένμκηαη, γηαηί ημ ηαλίδη θαη μη 

θηιίεξ πμο ζα θάκεη είκαη ηα ζεμακηηθόηενα αγαζά πμο ζα απμθμμίζεη. Επίζεξ ζεςνώ 

όηη ηα πνμγνάμμαηα Erasmus έπμοκ αθόμα πμιιά κα πνμζθένμοκ θαη δεκ πνέπεη κα 

ζηαμαηήζμοκ. 

Αθόμα έκα μεγάιμ εοπανηζηώ  αλίδμοκ μη θαζεγεηέξ πμο πάνε ζε αοημύξ μαξ 

δίκεηε εμάξ αοηή ε πμιύηημε  δοκαηόηεηα κα  ηαληδέρμομε θαη πςνίξ εηδηθά ηεκ 

θ.Μαγαιημύ (ζοκημκίζηνηα ημο πνμγνάμμαημξ) μπμνεί κα μεκ μαξ δηκόηακ πμηέ αοηή ε 

εοθαηνία.Τμ ηαλίδη ζα μείκεη αιεζμόκεημ  θαη ζα είκαη μηα εμπεηνία δςήξ. 


