
 
 
 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΜΙLHAUD ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ  

(14/3/3016 έως 18/03/2016) 

   Tο Milhaud, μία μικρή πόλη κοντά στη Νιμ , υποδέχτηκε την πέμπτη στη σειρά 

συνάντηση  των συμμετεχόντων στο ευρωπαϊκό  πρόγραμμα Εrasmus+: “YOUropeans 

on the move: migrants between integration and tradition ”. Οι προηγούμενες 

πραγματοποιήθηκαν στο Hamm της Γερμανίας(2014), στο Trento της Ιταλίας (2015) 

και στις Βρυξέλλες του Βελγίου (2015).Την ελληνική αντιπροσωπεία αποτέλεσαν οι 

καθηγήτριες κ. Κούρτη Μαρία, διευθύντρια του 9ου Γυμνασίου  και η κ. Στρατάκη 

Ζαχαρένια, φιλόλογος μαζί με τις μαθήτριες Αναγνωστάκη Νικολέτα και Βασιλάκη 

Χρύσα. 

   Το ταξίδι μας ξεκίνησε την Κυριακή 13 Μαρτίου νωρίς το πρωί από το αεροδρόμιο 

Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου για να μπορέσουμε ύστερα από δύο αεροπορικές 

πτήσεις(Ηράκλειο-Αθήνα και Αθήνα-Μασσαλία),ένα σύντομο δρομολόγιο με 

λεωφορείο και ένα δρομολόγιο με τρένο να φτάσουμε επιτέλους το απόγευμα της 

ίδιας μέρας στην  πόλη της Νιμ με τις υπέροχες πλατείες , την επιβλητική 

αρχιτεκτονική και το ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα . Η φιλική και ευγενική υποδοχή της 

ομάδας μας από την συντονίστρια του προγράμματος στη Γαλλία κ.Claude Ritchie στο 

σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης μας έκανε αμέσως να νιώσουμε ευπρόσδεκτοι στον 

τόπο τους. Ύστερα από λίγο οι μαθήτριες συναντήθηκαν με τις φιλοξενούσες 

οικογένειες και οι καθηγήτριες αναχώρησαν για το ξενοδοχείο τους στο κέντρο της 

πόλης και κοντά στο σταθμό των τρένων και της στάσης για το λεωφορείο προς 

Milhaud. 

 

 



 
 
 

 

   Το πρώτο μας βράδυ αφιερώθηκε σε μια σύντομη γνωριμία  με την παλιά πόλη 

της Νιμ με τα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια και τα μικρά γαλλικά εστιατόρια .  

   ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

   Η πρώτη ημέρα  ξεκίνησε με μια σύντομη 

διαδρομή (20 λεπτών) από τη Νιμ στο Milhaud 

με αστικό λεωφορείο στη διάρκεια της οποίας 

είχαμε τη δυνατότητα να  γνωρίσουμε λίγο και 

το νεότερο τμήμα της πόλης.  

  Φτάσαμε στο σχολείο που θα μας φιλοξενούσε 

τις επόμενες ημέρες,το Lycee Genevieve De Gaul-

Anthonioz.  

                     



 
 
 

      Στο γραφείο του συλλόγου των καθηγητών, συναντηθήκαμε με τις  

αντιπροσωπείες από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και μετά από λίγο 

φορώντας τις κονκάρδες με τα ονόματά μας περάσαμε στο αμφιθέατρο του 

σχολείου χωρητικότητας 140 ατόμων όπου μας καλωσόρισαν και προλόγισαν την 

έναρξη των δραστηριοτήτων ο διευθυντής και οι υποδιευθύντριες του σχολείου . 

Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση των ομάδων του προγράμματος με προβολή 

φωτογραφιών με τη χρήση power point αλλά και του προγράμματος της 

εβδομάδας σε γενικές γραμμές. Η συντονίστρια του προγράμματος συνέχισε με 

μία παρουσίαση με χρήση βίντεο και ppt με θέμα: “Diversity, the one true thing we 

all have in common. Celebrated it every day” στην οποία φάνηκε ότι πολλές 

γνωστές προσωπικότητες της Γαλλίας πχ ηθοποιοί, τραγουδιστές, υπουργοί, 

ακόμα και πρωθυπουργός έχουν καταγωγή από άλλες χώρες . 

              

   Με το τέλος της παρουσίασης και βγαίνοντας από το αμφιθέατρο μια ευχάριστη 

έκπληξη μας περίμενε γιατί μαθητές του προγράμματος μοίρασαν στους 

συμμετέχοντες καθηγητές και μαθητές αναμνηστικά δωράκια από τη 

φιλοξενούσα χώρα  και στη συνέχεια μας ξενάγησαν στους χώρους του σχολείου 

τους.   

 

 



 
 
 

 

             

                     

 

      Το υπόλοιπο πρωινό κύλησε με τους μαθητές να χωρίζονται σε 4 ομάδες για να 

εργαστούν αντίστοιχα σε 4 workshops (γραφή ποιήματος, χορωδία, χορός, 

σύνθεση) και τους καθηγητές να έχουν μία επιπλέον συνάντηση και συζήτηση για 

τις λεπτομέρειες και τελευταίες αλλαγές επί του προγράμματος. Το μεσημεριανό 

γεύμα της ημέρας έγινε στο εστιατόριο του σχολείου και το πρόγραμμα 

συνεχίστηκε με την παρουσίαση στη γαλλική και αγγλική γλώσσα ενός project το 

οποίο είχε ήδη εκπονηθεί με θέμα τη μετανάστευση των ισπανών στη διάρκεια 

και μετά τη δικτατορία του Φράνκο γεγονός που δικαιολογεί σήμερα την αγάπη 



 
 
 

των κατοίκων της   νοτιοανατολικής Γαλλίας για το φλαμένκο και τις 

ταυρομαχίες .. 

     

 Την ξενάγηση στην έκθεση ακολούθησε διάλειμμα για καφέ ενώ οι μαθητές 

χωρίστηκαν σε 2 ομάδες και εργάστηκαν σε πρόβες για το διαγωνισμό 

τραγουδιού με θέμα τη μετανάστευση.  

   Απόγευμα πια και οι δραστηριότητες δεν σταματούν…Το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει επίσκεψη στο δημαρχείο και χαιρετισμό από το δήμαρχο του 

Μilhaud .Επίσκεψη που συνδυάστηκε με την πρώτη δραστηριότητα για τους 

συμμετέχοντες δηλαδή διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα την μικρή πόλη 

Milhaud. H περιήγηση κατέληξε στην αρένα της περιοχής όπου κάθε χρόνο 

γίνονται οι καθιερωμένες ταυρομαχίες. 

            



 
 
 

  

        

 

   Με ένα διάλειμμα δύο περίπου ωρών 

έφτασε η ώρα του δείπνου στο χώρο του 

εστιατορίου στο σχολείο που συνδυάστηκε 

με το διαγωνισμό τραγουδιού για τη 

μετανάστευση. Την κριτική επιτροπή 

αποτέλεσαν ένας εκπρόσωπος (μαθητής ή 

καθηγητής ) από κάθε κράτος. Πριν από 

κάθε τραγούδι είχαν ετοιμάσει οι γάλλοι 

μαθητές ένα βίντεο με μερικές πληροφορίες 

για την κάθε χώρα. Υπήρχε ποικιλία στην 

εκτέλεση αλλά και στην παράσταση του 

κάθε κομματιού: τραγούδι με χορευτικό, 

χορευτικό με μουσική playback, τραγούδι σε 

ντουέτο με συνοδεία κιθάρας, αρμονίου και 

φλάουτου, δραματοποιημένο τρaγούδι με 

μουσική playback, τραγούδι με συνοδεία 

παραδοσιακού οργάνου και μετάφρασή του 

στη νοηματική γλώσσα, χορωδιακό τραγούδι με συνοδεία πιάνου και βιολιού. 

   Η χώρα μας συμμετείχε με ένα παλιό γνωστό τραγούδι για τη μετανάστευση του 

Γιώργου Μουζάκη ΄Βίρα τις άγκυρες’ και το εκτέλεσε live επί σκηνής μαθήτρια 

του σχολείου μας με τη συνοδεία ψηφιακής παρουσίασης που συνδύαζε εικόνα 



 
 
 

και μουσική. Η Ελλάδα κέρδισε το βραβείο για την πιο γενναία παράσταση.            

         

Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 

Τη δεύτερη ημέρα παραμείναμε στη Νιμ γιατί  είχαμε ξενάγηση στα αξιοθέατα της 

πόλης. Ξεκινήσαμε την περιήγησή μας με την επίσκεψη της PALOMA, ενός 

μοντέρνου οικοδομήματος που λειτουργεί και ως χώρος παραγωγής μουσικής 

αλλά και ως χώρος συναυλιών και μουσικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

συγκεντρώνει γνωστούς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Περιηγηθήκαμε τον 

μοντέρνο αυτό χώρο με τη βοήθεια νεαρών μαθητριών του σχολείου φιλοξενίας. 

  

 



 
 
 

 

 

 

  Στις 12 το μεσημέρι όλες οι ομάδες με τους μαθητές μας συγκεντρωθήκαμε σε 

ένα συμπαθητικό μικρό γαλλικό εστιατόριο τo ‘Le Romarin’ όπου είχαμε την 

ευκαιρία να ανταλλάξουμε τις εντυπώσεις μας από το πρόγραμμα 

απολαμβάνοντας ταυτόχρονα παραδοσιακά πιάτα όπως μοσχάρι κατσαρόλας ή 

κοτόπουλο φούρνου , μαγειρευμένα όμως ιδιαίτερα, όπως συνηθίζουν στη Γαλλία. 

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο αξιοπρόσεχτο ήρθε το επιδόρπιο για το οποίο 

αρκετοί παρατήρησαν ότι ήταν μία μίνι ‘υπερπαραγωγή’ με καφέ και διάφορα 

απολαυστικά γαλλικά γλυκάκια. 

 

Μετά το γεύμα σειρά είχε το ρωμαϊκό αμφιθέατρο της πόλης ή αλλιώς όπως 

λέγεται αρένα, ένα μικρού μεγέθους καπιτώλιο σε σύγκριση με αυτό της Ρώμης . 

Σ΄αυτό γίνονταν και εξακολουθούν να γίνονται ταυρομαχίες. Ταυρομαχίες που 

ενώ μοιάζουν με τις αντίστοιχες ισπανικές, έχουν και διαφορές με σημαντικότερη 

το ότι ο ταύρος δεν οδηγείται στο θάνατο αλλά ο στόχος είναι οι αθλητές να 

αφαιρέσουν την κορδέλα  που είναι δεμένη στα κέρατα του ταύρου. ΄Ετσι, 

εξηγείται και το γεγονός ότι πολύ συχνά ο επισκέπτης βλέπει αγάλματα ταύρων, 

σουβενίρ με το κεφάλι ταύρου ή ταυρομάχους ή διακοσμήσεις σε εστιατόρια με το 

θέμα των ταυρομαχιών. Ένας κροκόδειλος αλυσοδεμένος σε έναν φοίνικα, 

έμβλημα της Νιμ,παραξενεύει τους επισκέπτες της πόλης.Όμως ερευνώντας την 

ιστορία στη διάρκεια της ρωμαιοκρατίας υπάρχει εξήγηση καθώς υπήρξε 

σύμβολο των ρωμαίων στρατιωτών του Αυγούστου ύστερα από νίκη που πέτυχαν 

στην Αίγυπτο και οι οποίοι στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στην πόλη. Γενικότερα 



 
 
 

η παρουσία μνημείων της ρωμαϊκής εποχής είναι έντονη με ξεχωριστή θέση εκτός 

από το καπιτώλιο να έχει και ο ναός Μaison Carree , ο μόνος πλήρως διατηρημένος 

αρχαίος ρωμαϊκός ναός σε ολόκληρο τον κόσμο.   

  

 

 

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 

Το πρόγραμμά μας για την 3η ημέρα  έγραφε περιήγηση στην παλιά και νέα πόλη 

του  Μονπελιέ, 52 χιλιόμετρα από τη Νιμ, με συνοδούς – ξεναγούς. Είχαμε τη 

δυνατότητα να περπατήσουμε μια μικρή διαδρομή από το σημείο που μας άφησε 

το λεωφορείο μέχρι το κέντρο της πόλης και να θαυμάσουμε όμορφα πάρκα, 

μεγάλες,περιποιημένες πλατείες και καθαρούς δρόμους. 

 

   Στο ιστορικό κέντρο της πόλης δεσπόζει επιβλητική η  πλατεία Place  de la 
Comedie. Τα πάντα εδώ φαίνεται να περιστρέφονται γύρω από αυτήν αφού 
καταλάβαμε ότι εδώ δίνουν τα ραντεβού τους οι κάτοικοι, ξαποσταίνουν στα 



 
 
 

δεκάδες μπιστρό , τρώνε στα μικρά γαλλικά εστιατόρια ή σταματούν για ένα 
ποτήρι κρασί ή μπύρα με θέα το εντυπωσιακό κτίριο του θεάτρου La Comedie το 
οποίο χτίστηκε το 1755.. 

 
 

                 

     

   Μετά από σύντομη ξενάγηση έξω από το κτίριο του θεάτρου περπατήσαμε για 
λίγο μέχρι τον καθεδρικό ναό της Αγίας Άννας (Carre Sainte Anne ) ,γοτθικού και 
αναγεννησιακού ρυθμού. Η εκκλησία τόσο  εξωτερικά όσο και εσωτερικά είναι 
εντυπωσιακή και δεν μπορούσες παρά να θαυμάσεις τα πολύχρωμα βιτρό, το 
ξύλινο εκκλησιακό μουσικό όργανο και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της. Μέσα 
στο ναό ο χώρος λειτουργεί από το 2011  ως γκαλερί και ήμασταν τυχεροί που 
πετύχαμε να φιλοξενείται μία έκθεση μοντέρνας τέχνης . 



 
 
 

 

                             
   Βγαίνοντας από την εκκλησία δεν ξεχάσαμε να βγάλουμε και την καθιερωμένη 
μας αναμνηστική φωτογραφία της ομάδας Erasmus+. 

         
   Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τα γραφεία της πρυτανείας του Μονπελιέ.Μας 
υποδέχτηκε και μας ξενάγησε στο χώρο αναφερόμενος  στην ιστορία του ο 
επιθεωρητής εκπαίδευσης της περιοχής και ως  λάτρης του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού δεν παρέλειψε να αναφέρει την Επίδαυρο και τον Ιπποκράτη. Σε μία 
από τις αίθουσες παρακολουθήσαμε ντόπιους μαθητές οι οποίοι δούλευαν ένα 
Project σχετικό με το θέμα της φτώχειας. 

      



 
 
 

    Η ελεύθερη ώρα που είχαμε από άλλους ξοδεύτηκε σε περιήγηση  στα 
μεσαιωνικά  δαιδαλώδη σοκάκια και  στις πλατείες , από άλλους σε κάποιο από τα 
μικρά γαλλικά εστιατόρια που προσφέρουν γευστικότατα πιάτα ενώ δεν 
έλλειψαν και εκείνοι που προτίμησαν τη βόλτα σε γνωστό πολυκατάστημα της 
πόλης. 
 

 
 

 

 

   Το Universite de Medicine ( Πανεπιστήμιο με ειδίκευση στην Ιατρική ) , το 

αρχαιότερο στο είδος του στην Ευρώπη , ήταν ο επόμενος σταθμός μας. 

Αξιοπρόσεχτη στην είσοδο της σχολής η προτομή του αρχαίου Έλληνα 

Διοσκουρίδη που θεωρείται ο μεγαλύτερος φαρμακολόγος της αρχαιότητας. Μέσα 

σε χώρο της σχολής υπάρχει το ‘Le Musee Atger’, συλλογή και δωρεά στο 

Πανεπιστήμιο από τον κάτοικο του Μονπελιέ  Jean-Francois Atger , με έργα 

ζωγραφικής 16ου , 17ου  και 18ου  αιώνα. Δίπλα και κατά κάποιο τρόπο 

ενσωματωμένος στο Πανεπιστήμιο είναι ο ναός του Αγίου Πέτρου , το μεγαλύτερο 

γοτθικό μνημείο της περιοχής και ένας από τους ωραιότερους ναούς της 

Γαλλίας.Τέλος, χωμένο μέσα στα μεσαιωνικά σοκάκια ήταν το εργαστήριο 

κατασκευής βιολιών το οποίο επισκεφτήκαμε με τους μαθητές μας και μάθαμε 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το συγκεκριμένο μουσικό όργανο. 



 
 
 

        

   

     Μάθαμε επίσης ότι στα δυτικά της πόλης υπάρχει μία περιοχή που ονομάζεται 

Αntigone  με δρόμους και πλατείες που έχουν αρχαία ελληνικά ονόματα όπως Δίας, 

Ποσειδών, Διόνυσος , Σπάρτη , Ακρόπολη και ότι κατασκευάστηκε από έναν 

φιλέλληνα δήμαρχο τη δεκαετία του ’70 και είναι εμπνευσμένη από την αρχαία 

Ελλάδα.Με αρχαία ελληνικά ονόματα επίσης έχουν ονομάσει τα πολύχρωμα τραμ 

που κυκλοφορούν στην πόλη π.χ. Οδυσσέας. 

 

 

   Έχοντας πάρει μία γεύση από τη γαλλική αυτή πόλη γυρίσαμε γεμάτοι όμορφες 

εικόνες αλλά και περήφανοι για την αρχαιοελληνική μας καταγωγή αφού 

στοιχεία και επιδράσεις του πολιτισμού μας συναντήσαμε σε πολλά σημεία του 

τόπου αυτού. 



 
 
 

  Το ίδιο βράδυ πέρασε ευχάριστα με δείπνο που ετοίμασαν οι ίδιοι οι  καθηγητές 

στο χώρο του σχολείου που μας φιλοξενούσε . 

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016-04-26 

   Πρωινή συνάντηση των μαθητών στις 8:30 και εργαστήριο μέχρι τις 10:00 με 

διάλειμμα 20 λεπτών για πρόγευμα περιλάμβανε η αρχή της τέταρτης ημέρας. Η 

χορευτική παράσταση ( flashmob )  , μία από τις δραστηριότητες του γαλλικού 

προγράμματος ,πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου με επιτυχία και 

μάλιστα επί δύο φορές ύστερα από αίτημα των μαθητών οι οποίοι και την 

απόλαυσαν. Ακολούθησε το δεύτερο εργαστήριο για τους μαθητές και γεύμα στο 

εστιατόριο του σχολείου. 

   Ο χρόνος στη συνέχεια αφιερώθηκε σε πρόβες των μαθητών  και στη συναυλία 

που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μαθητών του σχολείου, επισκεπτών 

μαθητών με εθελοντική συμμετοχή όπως μαθητές από την Ιταλία με τον 

καθηγητή τους , τραγουδιστών και μουσικών του σχολείου.Στην έναρξη υπήρχε 

χαιρετισμός από γάλλο βουλευτή ο οποίος αναφέρθηκε στη θετική 

αλληλεπίδραση που έχει ένα πρόγραμμα Erasmus+ στους συμμετέχοντες.  

Ακούστηκαν διάφορα τραγούδια από τη χορωδία  και τραγούδια φλαμένκο 

ερμηνευμένα από επαγγελματία τραγουδίστρια συνοδεία ζωντανής μουσικής. Για 

τη συναυλία μεταφερθήκαμε σε ειδική αίθουσα στη μικρή πόλη Milhaud και 

αφεθήκαμε στους ήχους της μουσικής και των τραγουδιών… 

 

 



 
 
 

 

      

     Μετά τη συναυλία υπήρξε ολιγόωρη ανάπαυλα και βραδινή συνάντηση στο 

εστιατόριο ‘Le Cheval Blanc’ για δείπνο στο οποίο συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί 

από όλες τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες αλλά και καθηγητές από το 

σχολείο φιλοξενίας μαζί με το διευθυντή και τις υποδιευθύντριες. 

 



 
 
 

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 

   Η τελευταία ημέρα ξεκίνησε με την πραγματοποίηση της διάσκεψης για τους 

μετανάστες στο αμφιθέατρο του λυκείου. Είχαν κληθεί γι’ αυτό το σκοπό 

εκπρόσωποι από τη UNICEF καθώς και ένα μέλος από άλλη μία ανθρωπιστική 

οργάνωση που παρέχει φροντίδα σε παιδιά τα οποία την έχουν 

ανάγκη(π.χ.παροχή εκπαίδευσης).Αφού διασαφηνίστηκαν οι όροι πρόσφυγας και 

μετανάστης και τονίστηκε ότι η unicef  μεριμνά κυρίως για τα παιδιά και τις 

μαμάδες τους εν συνεχεία πήραν το λόγο μαθητές και καθηγητές και 

αναφέρθηκαν στο θέμα της μετανάστευσης στην δική τους χώρα.Οι μαθήτριές 

μας αναφέρθηκαν στα ποσοστά των μεταναστών και προσφύγων που υπάρχουν 

στη χώρα μας, στους πρόσφυγες που καταφθάνουν καθημερινά από τη Συρία και 

στην δυσκολία να διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτό τον πληθυσμό. Επίσης, 

αναφερθήκαμε στις ανθρωπιστικές οργανώσεις που προσφέρουν βοήθεια στον 

τόπο μας και ενημερώσαμε ότι υπάρχει και μία τοπική εθελοντική οργάνωση που 

αν θέλουν μπορούν να την συνδράμουν, γεγονός που έκανε τον εκπρόσωπο της 

unicef  να ενδιαφερθεί για να έρθουν σε επαφή μέσω του διαδικτύου. 

 

 



 
 
 

   Μετά από διάλειμμα ολίγων λεπτών επανήλθαμε στο αμφιθέατρο όπου και 

απονεμήθηκε σε μαθήτρια της κυπριακής ομάδας το βραβείο για την καλύτερη 

φωτογραφία στο Milhaud. Το θέμα που βραβεύτηκε ήταν ένα χριστιανικό 

καμπαναριό. Ακολούθως αναφερθήκαμε στις δραστηριότητες-εργασίες που θα 

λάβουν χώρα στην Ελλάδα και αναχωρήσαμε με λεωφορείο για το Aigues-Mortes 

στην παραλιακή νότια Γαλλία. Αφού κάναμε πικ-νικ στην κοντινή παραλία, 

μεσημέρι πια επισκεφθήκαμε το μεσαιωνικό κάστρο με τα καλοδιατηρημένα 

τείχη, ανεβήκαμε στους πύργους του και περπατήσαμε πάνω στα τείχη 

απολαμβάνοντας   την ξενάγηση και  τη θέα της περιοχής ψηλά από το κάστρο. 

 

 

 

 



 
 
 

 

      Η επιστροφή στο σχολείο έγινε νωρίς το απόγευμα και μαζί και η ώρα που 

έπρεπε να αποχαιρετήσουμε την παρέα μας διότι το πρόγραμμα είχε λάβει τέλος. 

Δύσκολοι πάντα οι αποχαιρετισμοί , κλείνουν με αμηχανία, θλίψη και υποσχέσεις. 

Το σίγουρο όμως είναι πως οι ομάδες που αποχαιρετίστηκαν την Παρασκευή το 

απόγευμα στο Μilhaud έφυγαν έχοντας στις αποσκευές τους εκτός από τα 

αναμνηστικά  δωράκια , πλούσιες εμπειρίες, γνώσεις και συγκινήσεις που σίγουρα 

θα τις ανασύρουν με νοσταλγία– μαθητές και καθηγητές- στη διάρκεια της ζωής 

τους . Εμείς ανανεώσαμε το ραντεβού μας με τους ευρωπαίους φίλους 

μας,πολλούς από τους οποίους θα συναντήσουμε στην πατρίδα μας σε λιγότερο 

από ένα μήνα. 

           



 
 
 

 

Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 

   Το ταξίδι της επιστροφής για την ελληνική ομάδα άρχισε το πρωί του Σαββάτου 

στον σιδηροδρομικό σταθμό της Νιμ όταν επιβιβαστήκαμε στο τρένο των 9:50 

για Μασσαλία. Παρήγορη σκέψη ότι την υπόλοιπη μισή ημέρα θα την αφιερώναμε 

να γνωρίσουμε έστω και λίγο την όμορφη αυτή πόλη αφού δεν υπήρχε πτήση 

αεροπλάνου για Ελλάδα. Φτάσαμε στον σιδηροδρομικό σταθμό Saint-Charles 

μεσημέρι και διασχίζοντας τη λεωφόρο Αθηνών(!!) βρήκαμε το ξενοδοχείο μας το 

οποίο, προς ευχάριστη έκπληξη των μαθητριών μας, βρισκόταν δίπλα σε ένα 

εμπορικό κέντρο .Περιηγηθήκαμε στο παλιό λιμάνι, απολαύσαμε την πανοραμική  

θέα κάνοντας βόλτα με την πανύψηλη ρόδα και αποφασίσαμε να γευματίσουμε σε 

ένα εστιατόριο της περιοχής.Επισκεφθήκαμε τους κήπους Βεστίγες,  έναν 

αρχαιολογικό χώρο που αποκαλύφθηκε το 1967 , όταν έσκαβαν για την 

κατασκευή  του εμπορικού κέντρου Bourse. To ιστορικό μουσείο της πόλης 

φιλοξενείται εντός του εμπορικού αυτού κέντρου! 

 

       

  

  Το βραδάκι αγοράστηκαν τα τελευταία σουβενίρ και  έγινε η αποχαιρετιστήρια 

βολτίσα σε αυτή την πόλη που αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι της Γαλλίας αλλά 



 
 
 

και της Μεσογείου.Μια πόλη που υπήρξε αποικία των αρχαίων Ελλήνων, τμήμα 

της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων και τόπος που γνώρισε μέρες μεγάλης ακμής 

ανά τους αιώνες. 

 

 

  Το πρωί της Κυριακής  είχε έρθει πια η ώρα για το ταξίδι της 

επιστροφής.Αναχωρήσαμε με ταξί από τη Μασσαλία για το αεροδρόμιο και από 

εκεί αντίστροφη πορεία δηλ. Μασσαλία – Αθήνα και Αθήνα – Ηράκλειο. Το ταξίδι 

στη Γαλλία μπορεί να τελείωσε αλλά οι ενδιαφέρουσες εμπειρίες και 

δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαμε μας έδειξαν πως όλοι εμείς  μπορούμε 

να επικοινωνήσουμε, να συνεργαστούμε, να κάνουμε φίλους, να εντοπίσουμε 

ομοιότητες, διαφορές, αλληλεπιδράσεις και επιρροές  ανάμεσα στους 

διαφορετικούς πολιτισμούς της Ευρώπης και εν τέλει να συνειδητοποιήσουμε ότι 

μπορούμε να συνυπάρξουμε αρμονικά . Άλλωστε , δεν είναι όλα αυτά μέσα στο 

ευρύτερο πνεύμα  του προγράμματος Erasmus+ ;  

 


