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Τρεις καθηγητές και τρεις µαθητές αποτέλεσαν την οµάδα που  εκπροσώπησε το σχολείο 

µας στη δεύτερη συνάντηση των επτά χωρών του προγράµµατος “Foreign mirrors for a domestic 

Europe” στη Γερµανία. Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε στις 18 Νοεµβρίου στο Aschheim, ένα 

χωριό κοντά στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας. 

Η θερµοκρασία λίγο πιο κάτω από τους µηδέν βαθµούς Κελσίου και η οµίχλη πυκνή, όµως 

η ατµόσφαιρα στο ξενοδοχείο θερµή και χαρούµενη από την συνάντηση ανθρώπων που 

ξαναβλέπονταν µετά τη σύντοµη πρώτη γνωριµία τους στην Τουρκία, λίγους µήνες πριν.  

Η πρώτη επίσκεψη στο σχολείο του Aschheim άφησε όλους τους επισκέπτες έκθαµβους. Η 

αρχιτεκτονική του κτιρίου, σε σχήµα που θυµίζει καράβι, η απλότητα και λειτουργικότητά του, 

αλλά και ο εξοπλισµός των αιθουσών διδασκαλίας , των εργαστηρίων, των γραφείων των 

εκπαιδευτικών ακόµα και των βοηθητικών χώρων είναι ότι όλοι θα επιθυµούσαµε για τα σχολεία 

µας. 

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης των εκπαιδευτικών στους χώρους του σχολείου, οι τρεις µαθητές 

µας παρακολούθησαν µαθήµατα Βιολογίας και Χηµείας. Το µεσηµέρι όλοι απόλαυσαν το 

παραδοσιακό βαυαρικό γεύµα που είχε ετοιµαστεί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

Η υποδοχή συνεχίστηκε και το βράδυ στο χώρο του σχολείου, µε γνήσιο βαυαρικό λαϊκό 

πρόγραµµα! Αφού χόρεψαν όλοι τους κεφάτους χορούς της Βαυαρίας, είχαν την ευκαιρία να 

απολαύσουν τους χορούς και των υπολοίπων χωρών. Τα Ελληνόπουλα χόρεψαν συρτάκι φυσικά 

και ξεσήκωσαν τα πλήθη! Αφού καταχειροκροτήθηκαν ανέλαβαν να διδάξουν στους υπόλοιπους τα 

βήµατα και τις φιγούρες του παγκοσµίως γνωστού ελληνικού χορού. 

 Το πρόγραµµα των επόµενων ηµερών ήταν γεµάτο µε επισκέψεις και δραστηριότητες. 

Επίσκεψη στο Μουσείο της BMW, στο Ολυµπιακό χωριό, στο Allianz Arena, σε µοναστήρι όπου 

παρασκευάζουν µπύρα, στο Schloss Neuschwanstein , το κάστρο του Λουδοβίκου, ακόµα και σε 

αγρόκτηµα. Ξεναγήθηκαν στο κέντρο της πόλης του Μονάχου, στον Ενεργειακό Γεωθερµικό 

σταθµό του Aschheim και πήραν µέρος σε περιβαλλοντικά παιγνίδια στο δάσος του Aschheim. 

Ακόµα συναντήθηκαν µε το δήµαρχο, που τους έδωσε πληροφορίες για την περιοχή της 

αρµοδιότητάς του. 

 Το τελευταίο βράδυ ήταν συγκινητικό. Συγκεντρώθηκαν στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου 

µέχρι αργά, κουβεντιάζοντας φιλικά και τραγουδώντας τραγούδια γνωστά σε όλους και 

ανανεώνοντας το ραντεβού για την Πορτογαλία, όπου κάποιοι θα συνταντηθούν ξανά. 
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