
Τελευταίο ταξίδι στο πλαίσιο του προγράμματός μας το Hamm. 

Μια μικρή πόλη στα βόρεια της Γερμανίας. Είναι αυτή που μας φιλοξένησε και στην αφετηρία 
αυτού του τρίχρονου ταξιδιού μας, που λέγεται Erasmus. 

Τρεις καθηγητές , η συντονίστρια κα Σεργίου και οι καθηγήτριες  Στρατάκη Ζαχαρένια και 
Παπαδάκη Κατερίνα καθώς και 4 μαθήτριες:  Αθανασάκη Ραφαέλα, Ιατράκη Πασχαλία, 
΄Αντζελιτς Σοφία και Αρβανιτάκη Μαρία μπήκαμε στις 22 Απρίλη στο αεροπλάνο με σκοπό να 
συναντήσουμε για άλλη μια φορά την μεγάλη ομάδα του Erasmus στο Hamm ,εκεί από όπου 
ξεκίνησε αυτή η απίστευτη διαδρομή τριών χρόνων.

Στην ελεφαντούπολη, όπως την ονομάζουν οι ντόπιοι καθώς είναι γεμάτη πολύχρωμους 
ελέφαντες που αποτελούν την μασκότ της, και συγκεκριμένα στον σιδηροδρομικό της σταθμό 
που κατασκευάστηκε το 1847, μας περίμεναν οι υπεύθυνοι καθηγητές με τις οικογένειες που 
θα φιλοξενούσαν τα παιδιά μας. 





Το Σαββατοκύριακο πέρασε όμορφα  με βόλτες στην πόλη, βόλτα στην Κολωνία με τον 
εντυπωσιακό της καθεδρινό ναό και τη γέφυρα πάνω από τον Ρήνο με τα χιλιάδες λουκέτα της 
αγάπης όπου τα ερωτευμένα ζευγάρια κλειδώνουν τον έρωτά τους και πετούν το κλειδί στον 
ποταμό και δείπνο με τις αποστολές των συμμετεχόντων χωρών.



Κι έφτασε η Δευτέρα, 24 Απρίλη. 

  Ραντεβού στις 08.00 , στο σχολείο, το Galilei Gymnasium για την επίσημη έναρξη της εβδομάδας, 
που περιελάμβανε τα εξής: Ομιλία από τον Δ/ντή σου σχολείου με θέμα τη μετανάστευση. ΄Οντας ο 
ίδιος μετανάστης  μίλησε με πολύ συγκινητικά λόγια για το φαινόμενο. 

  Ακολούθησε μουσικό καλωσόρισμα από την ορχήστρα του σχολείου καθώς και από μαθητές 
μετανάστες, που κρατώντας στο χέρι τη σημαία της χώρας τους και μιλώντας στη μητρική τους 
γλώσσα, μας ευχήθηκαν καλή διαμονή.Είδαμε 15 διαφορετικές σημαίες στη σκηνή και ακούσαμε 15 
διαφορετικές γλώσσες. Αυτά τα παιδιά αποτελούν το 50% των μαθητών του Galilei 
Gymnasium.Κατόπιν δόθηκαν τα αναμνηστικά στις ομάδες , παίξαμε Bingo για να γνωριστούμε 
καλύτερα, ακολούθησε γεύμα στην τραπεζαρία του σχολείου, μετά καφές, η πρώτη συνάντηση 
καθηγητών και η μέρα έκλεισε με πολύ χορό, μουσική κι εκλεκτούς μεζέδες στο πάρτυ που 
διοργάνωσαν γονείς και μαθητές.  



Τρίτη, 25 Απρίλη. 

Στις 09.00 συνάντηση στον σταθμό τρένων και ξενάγηση στην πόλη με τη μορφή κουίζ. Συγκρότηση σε 
ομάδες, ντοσιέ με ερωτήσεις γύρω από τα σημεία ενδιαφέροντος και...φύγαμε. Παρατηρούσαμε, 
ψάχναμε, ρωτούσαμε και απαντούσαμε . Βλέπετε, τον νικητή περίμενε βραβείο, κάτι που έκανε το 
παιχνίδι μας ακόμη πιο ενδιαφέρον.



Στις 12,00 αναχώρηση για το Maximilianpark, και τον μεγαλύτερο γυάλινο ελέφαντα στον κόσμο ο 
οποίος έχει μπει και στο βιβλίο Γκίνες. Κάναμε μπάρμπεκιου στο πάρκο με τις ομπρέλες να ανοίγουν 
και να κλείνουν και τον ήλιο με την βροχή να παίζουν κρυφτό. Κι εκεί που τρώγαμε ξέγνοιαστοι κι 
απολαμβάναμε τη φύση εμφανίστηκαν οι δημοσιογράφοι. Και μετά η Δήμαρχος της πόλης.Δώσαμε 

συνεντεύξεις, βγάλαμε φωτογραφίες, πήραμε ξανά αναμνηστικά δωράκια και .....μπήκαμε στην 

εφημερίδα.Η μέρα έληξε με δείπνο σε ελληνικό εστιατόριο.





Τετάρτη, 26 Απρίλη. 

Συνάντηση στον σταθμό στις 07.30. Προορισμός;Το Münster. Μια πανέμορφη, καταπράσινη 
φοιτητούπολη και ποδηλατούπολη με λίμνες, ποτάμια και πάρκα. Ξεναγηθήκαμε στην πόλη παίζοντας 
πάλι το παιχνίδι ερωτήσεων και ακολούθησε γεύμα στη λέσχη των πανεπιστημίων, που σιτίζει 
καθημερινά 1000 φοιτητές. Φάγαμε κι εμείς μαζί τους. Πρωτόγνωρο για τα παιδιά μας και μια ευκαιρία 
για μας  να αναπολήσουμε τα φοιτητικά μας χρόνια. 

Μετά το γεύμα μπήκαμε ξανά στα λεωφορεία με προορισμό ένα υπαίθριο μουσείο με αναπαραστάσεις 
παλιών αγροτόσπιτων της περιοχής του Münster.Μια ματιά στο παρελθόν λοιπόν και τη ζωή των 
ανθρώπων του 17ου  αιώνα με τρόπο βιωματικό. Μπήκαμε στα σπίτια τους, ανάψαμε φωτιά για να 
ζεσταθούμε, είδαμε τα κουζινικά και τα έπιπλα της εποχής  κι εκτιμήσαμε αυτό που λέγεται εξέλιξη, 
πρόοδος, πολιτισμός. 



Επιστροφή στις 14.30 κι ελεύθερος χρόνος. ΄Ωρα για να ψωνίσουμε τα δωράκια για τις οικογένειές 
μας στην Ελλάδα πριν το δείπνο σε ιταλικό αυτή τη φορά εστιατόριο.

Πέμπτη, 27 Απρίλη. 

Και αυτή η μέρα ξεκίνησε νωρίς .Στις 07.00 είμαστε όλοι πάλι στον σταθμό. 

Προορισμός αυτή τη φορά το στάδιο της Borussia Dortmund. ΄Ονειρο για τους μαθητές αλλά και για 
κάποιους καθηγητές, λάτρεις του ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα της Borussia, της ομάδας με τους πιο 
ένθερμους οπαδούς. Η ξενάγηση στο γήπεδο από τους υπεύθυνους μας έβαλε πραγματικά στο κλίμα 
ενός αγώνα. Κατεβήκαμε τη σκάλα προς τα αποδυτήριά τους, αυτή με τα 12 σκαλοπάτια και όχι συτή με 
τα 13, μετρώντας ένα ένα σκαλοπάτι, έτσι ακριβώς όπως κάνουν και οι παίκτες. 



Ξεναγηθήκαμε στα αποδυτήρια,παρακολουθήσαμε βίντεο σχετικό με την προετοιμασία των 
αποδυτηρίων πριν από κάθε αγώνα, και ακολουθήσαμε τη διαδρομή που ακολουθούν οι παίκτες για την 
είσοδο στο γήπεδο και μάλιστα ακούγοντας τον ύμνο τους. Βγήκαμε στο γήπεδο, πήραμε βίντεο και 
φωτογραφίες από το 3ο μεγαλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη χωρητικότητας 82.000 ατόμων και με την 
καλύτερη ακουστική λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής του στέγαστρου, ζητωκραυγάσαμε στις κερκίδες, 
νιώσαμε φίλαθλοι και παίκτες μαζί, ψωνίσαμε στην μπουτίκ του γηπέδου και ξανά στο λεωφορείο για το 
μουσείο - ανθρακωρυχείο. 



από τον 16ο  αιώνα μέχρι σήμερα με τρόπο βιωματικό, χρησιμοποιώντας τα μέσα 
που χρησιμοποιούσαν οι ανθρακωρύχοι ανά τους αιώνες.  

Επιστροφή στο Hamm, ελεύθερος χρόνος και δείπνο σε τούρκικο εστιατόριο. Η 
πολυπολιτισμικότητα σ’ όλη της τη μεγαλοπρέπεια και στο φαγητό. 

Μία  ώρα διάλειμμα για φαγητό και να μαστε στον προσομοιωτή του μουσείου για να 
γνωρίσουμε τις συνθήκες ζωής και δουλειάς των ανθρακωρύχων και στη συνέχεια στις σήραγγές 
του για να γνωρίσουμε τους τρόπους εξόρυξης κάρβουνου 

Παρασκευή, 27 
Απρίλη. 

΄ Εφτασε η τελευταία μέρα. Ραντεβού στο σχολείο, στις 08.00 για να παρακολουθήσουμε κατά 
βούληση μαθήματα στις τάξεις ή workshops των παιδιών τα οποία είχαν ως τελικό προϊόν 
βιντεάκια για τη μετανάστευση. Τα παιδιά είχαν χωριστεί σε 3 ομάδες και επί 3 μέρες έγραφαν , 
σκηνοθετούσαν και βιντεοσκοπούσαν .Τα βιντεάκια παρακολουθήσαμε ολοκληρωμένα στην 
τελετή λήξης η  οποία , εκτός από αυτά, περιελάμβανε και την προβολή των εργασιών της κάθε 
χώρας και πιο συγκεκριμένα των βίντεο  που είχε ετοιμάσει η καθεμιά με τίτλο: «the many faces 
of my country». Γιατί , ας σημειωθεί, ποτέ δεν πάμε με άδεια χέρια σε αυτές τι συναντήσεις. 
Γεμίζουμε κάθε φορά τις βαλίτσες μας με ποικίλες ε ργασί ε ς, γι α να τι ς παρουσι άσουμε  στη 
χώρα που μας φι λοξε νε ί . Με τά από την προβολή των βί ντε ο, σε ι ρά ε ί χαν τα βραβε ί α των 
κουί ζ. Το happy birthday στον καθηγητή της αγγλι κής αποστολής που ε ί χε  τα γε νέθλι ά του, ένα 
με γάλο «Ευχαρι στώ» συνοδε υόμε νο από σαμπάνι α στον συντονι στή  μας, τον κ. Dieter 
Stichmann, στον άνθρωπο που ε ί χε  την ι δέα γι α το συγκε κρι μένο πρόγραμμα και  την ε υθύνη 
γι α την υλοποί ηση και  δι ε ξαγωγή του.  



Και ακολούθησε λόγος από τον Δ/ντή του σχολείου και πάλι. ΄Εντονα 
συγκινησιακός. 

Αναφέρθηκε σε πανανθρώπινες αξίες όπως την φιλία των λαών, το σεβασμό και την 
αποδοχή του διαφορετικού,  τον πολιτισμικό πλούτο που προκύπτει από την αλληλεπίδραση 
των λαών , επισημαίνοντας ότι είναι στοιχεία πάνω στα οποία μπορεί να στηρίξει την 
ενότητά της η Ευρώπη}κλείνοντας τον λόγο του με την φράση: ¨Migration is the rule, not the 
exception.” 

Και ακολούθησε και πάλι ένα παιχνίδι θετικής αλληλεπίδρασης. Μας μοίρασαν χαρτάκια 
post it και στυλό. Μας ζήτησαν να γράψουμε μηνύματα αγάπης και φιλίας και να τα 
κολλήσουμε στις πλάτες εκείνων που μας τα ενέπνευσαν. Που μας έκαναν να νιώσουμε 
όμορφα,που μας άνοιξαν την αγκαλιά τους, που μας είπαν την ιστορία τους, που μας 
χαμογέλασαν, που έγιναν φιλαράκια μας. Και όλοι είχαμε κολλημένα στην πλάτη μας 
μηνύματα. Μηνύματα αγάπης, συναδελφικότητας, αισιοδοξίας, φιλίας. ΄Ολοι εμείς, από 10 
χώρες της Ευρώπης. Που δεν γνωριζόμασταν και γίναμε φίλοι μέσα από αυτό το ταξίδι που 
λέγεται Erasmus. Και αποδεχτήκαμε ο ένας τον άλλον. ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΜΕ τις διαφορές μας. Τη 
διαφορετική γλώσσα, τη διαφορετική κουλτούρα, τη διαφορετική θρησκεία, το διαφορετικό 
χρώμα.Και είδαμε πώς μπορούν να αλληλεπιδράσουν οι λαοί ειρηνικά και δημιουργικά. Πώς 
μπορεί η διαφορετικότητα να γίνει γέφυρα συμφιλίωσης και όχι αποξένωσης. 

Και με την ψυχή μας γεμάτη και τις καρδιές μας ζεστές αποχαιρετήσαμε τους φίλους 
μας .Τους συναδέλφους μας και τους μαθητές τους δίνοντας μια υπόσχεση. Να μην 
ξεχάσουμε ο ένας τον άλλον. Και να ξαναβρεθουμε.

Σεργίου Μαρία. 




