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WATER AND ITS MAGICAL POWER



Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

Το ταξίδι µας για Σαραγόσα ήταν έτοιµο

να ξεκινήσει, και η οµάδα µας, που

αποτελείτο από τους µαθητές Κώστα

∆άγλα, ∆ηµήτρη Αναγνωστόπουλο, Σοφία

Τσιγκούνη, Άλκηστη Σιγούρου και Ελένη

Καρρά, και από τους καθηγητές Νίκο

Μάστορα, Γιάννη Γεωργίου και Γεωργία

Ταγαρίδη, ήµασταν πολύ χαρούµενοι! 

Όλοι ανυποµονούσαµε να επισκεφτούµε

την όµορφη ισπανική πόλη, να

γνωρίσουµε καινούργιους ανθρώπους και

να µάθουµε νέα πράγµατα. 

Το λεωφορείο από Πύργο για Αθήνα

έφευγε στις 7.30πµ, έτσι αναγκαστήκαµε

να ξυπνήσουµε πάρα πολύ νωρίς το

πρωί.  

Προσγειωθήκαµε στο αεροδρόµιο της

Μαδρίτης στις 8.00µµ, έπειτα από

τρίωρη πτήση, και γύρω στις 1.00 τα

ξηµερώµατα φτάσαµε στη Σαραγόσα. 

Εκεί, µας περίµεναν οι οικογένειες που

θα φιλοξενούσαν τους µαθητές. Έτσι, οι

µαθητές τακτοποιήθηκαν στα φιλόξενα

ισπανικά σπίτια και οι καθηγητές στο

ξενοδοχείο, όλοι για να ξεκουραστούµε

από τις τόσες ώρες ταξιδιού.



Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

Το επόµενο πρωινό ήταν ηλιόλουστο.

Πήραµε το πρωινό µας και

ετοιµαστήκαµε να επισκεφτούµε την

Βιβλιοθήκη Cubit, όπου µαθητές και

καθηγητές όλων των χωρών που

συµµετέχουν στο πρόγραµµα είχαµε την

ευκαιρία να συναντηθούµε, να

γνωριστούµε και να δείξουµε τα βίντεο

των σχολείων, των πόλεων και των

χωρών µας. 

Έπειτα, όλη οµάδα Erasmus 

επισκεφτήκαµε το εκπληκτικό ισπανικό

σχολείο, όπου και πραγµατοποιήθηκαν

µία σειρά από δραστηριότητες µε θέµα

το νερό, οι οποίες είχαν διοργανωθεί

από τους Ισπανούς δασκάλους.

Το τέλος της ηµέρας ήταν ελεύθερο. 

Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία σε όλους µας

να γνωριστούµε καλύτερα, να

επισκεφτούµε και να εξερευνήσουµε αυτή

την πανέµορφη πόλη.



Πέµπτη, 5 Μαΐου 2016

Μαθητές και καθηγητές συγκεντρωθήκαµε στην αυλή του σχολείου στις 9.00 το πρωί και

επισκεφτήκαµε το “Escuela Museo Origami Zaragoza (EMOZ)” όπου εκτίθενται µοναδικά

κοµµάτια της τέχνης του Origami, όλα φτιαγµένα µε µεράκι, υποµονή και φινέτσα. 

Έπειτα επισκεφτήκαµε το υπέροχο Αραβικό παλάτι Aljaferia.

Στη συνέχεια, γευµατίσαµε στο Expo Park.

Το απόγευµα πήγαµε για να κάνουµε κανό σε ένα πολυθεµατικό πάρκο µε παιχνίδια

περιπέτειας, όπου όλοι ήρθαµε σε επαφή µε την φύση και το νερό και ζήσαµε µία

αξέχαστη εµπειρία.



Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Μετά το πρόγευµα, φτάσαµε στο

σχολείο στις 9.15. Εκεί, οι µαθητές

χωρίστηκαν σε δύο οµάδες. Κάθε

οµάδα αποτελείτο από 2-3 µαθητές

από κάθε χώρα. Οι Ισπανοί µαθητές

έπαιξαν το ρόλο του ξεναγού και

µας έδειξαν όλα τα αξιοθέατα της

πόλης τους.

Τελειώνοντας τη βόλτα στην πόλη, 

οι µαθητές γύρισαν στα σπίτια για

γεύµα και ξεκούραση.

Το απόγευµα τα παιδιά

επισκέφτηκαν το µεγάλο εµπορικό

κέντρο της πόλης που βρίσκεται

λίγα χιλιόµετρα έξω από τη

Σαραγόσα, ενώ οι καθηγητές είχαν

ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση, 

περιήγηση στα ωραία σηµεία της

πόλης, συζητήσεις και φαγητό.

Το βράδυ οι µαθητές πήγαν σε µία

υπαίθρια συναυλία, όχι πολύ

πετυχηµένη σύµφωνα µε τα

Ελληνόπουλα. 



Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

Το Σάββατο το πρωί µαζευτήκαµε έξω από το σχολείο από όπου πήραµε το λεωφορείο

για να επισκεφτούµε το Monasterio de Piedra (Μοναστήρι της Πέτρας). 

Εντυπωσιαστήκαµε όλοι από το µέρος: βουνό, δάσος, καταρράκτες, λίµνες, σπηλιές!!! 

Ήταν εντυπωσιακό!!!

Στην είσοδο του περιβαλλοντικού πάρκου υπάρχει ένα εστιατόριο και ένα µαγαζί µε

σουβενίρ και παραδοσιακά γλυκά. Εάν ακολουθήσει κανείς το δρόµο προς τη δεξιά

πλευρά της πλατείας φτάνει στους καταρράκτες, ενώ εάν κατευθυνθεί προς τα αριστερά

πηγαίνει προς το εργοστάσιο σοκολάτας. Καταλαβαίνετε βέβαια ποιον δρόµο πήρε η

Ελληνική αποστολή!!!!

Μετά την περιήγησή µας παρακολουθήσαµε ένα εντυπωσιακό θέαµα µε άγρια πουλιά

(αετούς κλπ), κι έπειτα γευµατίσαµε όλοι µαζί σε ένα τοπικό εστιατόριο.

Αργότερα επιστρέψαµε στη Σαραγόσα και το βράδυ τα παιδιά παρακολούθησαν µία άλλη

υπαίθρια συναυλία, αξιόλογη τούτη τη φορά.



Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Για την Κυριακή είχε προγραµµατιστεί µία

µικρή εκδροµή για τη λιµνοθάλασσα Galacho

of Juslibol, αλλά λόγω ισχυρής

βροχόπτωσης ακυρώθηκε. 

Στον ελεύθερο χρόνο που προέκυψε από την

ακύρωση της εκδροµής, οι µαθητές πήγαν

σε ένα εµπορικό κέντρο όπου διασκέδασαν

παίζοντας bowling κλπ.

Έπειτα επέστρεψαν στα σπίτια για γεύµα και

στις 5.30 το απόγευµα συγκεντρωθήκαµε

όλοι στο σχολείο. Εκεί οι Ισπανοί δάσκαλοι

και οι οικογένειες-οικοδεσπότες είχαν

διοργανώσει πάρτυ και δείπνο µε

παραδοσιακά φαγητά. Επίσης, πριν την

έναρξη του πάρτυ όλοι οι µαθητές έπαιξαν

παιγνίδια.

Ακόµη, προβλήθηκαν φωτογραφίες που όλοι

µας είχαµε τραβήξει κατά τη διάρκεια της

παραµονής µας στη Σαραγόσα.

Στη συνέχεια, όλοι οι µαθητές

διασκορπίστηκαν σε όλο το προαύλιο του

σχολείου και άρχισαν να παίζουν οµαδικά

παιγνίδια όπως µπάσκετ, ποδόσφαιρο κλπ.

Και χωρίς να καταλάβουµε το πώς πέρασε η

ώρα, έφτασε η ώρα του αποχωρισµού…



∆ευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Τη ∆ευτέρα έπρεπε να ξυπνήσουµε πάρα

πολύ νωρίς καθώς το λεωφορείο µας για

Μαδρίτη έφευγε από τη Σαραγόσα στις

6:20. Στον σταθµό των λεωφορείων έφτασε

η δυσάρεστη στιγµή που µε λύπη έπρεπε

να αποχαιρετήσουµε τους νέους φίλους

µας. Αυτό που µας χαροποιούσε όµως

ήταν το ότι δηµιουργήσαµε φιλίες που θα

διαρκέσουν για πάρα πολλά χρόνια.

Επίσης, φύγαµε ικανοποιηµένοι διότι

µάθαµε πολλά και ενδιαφέροντα πράγµατα

για την αειφορία του νερού, κάτι που

αποτελούσε άλλωστε και το θέµα του

συγκεκριµένου course.

Μετά από σχεδόν 20 ώρες ταξιδιού

φτάσαµε τελικά στον Πύργο, εξαντληµένοι

αλλά γεµάτοι από εµπειρίες και αναµνήσεις

που δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

Κλείνοντας, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε

τους Ισπανούς διοργανωτές του course για

αυτές τις 5 υπέροχες ηµέρες. 

GRACIAS A TODOS!!!!!!!


