


Από την πρώτη μέρα και τα πέντε παιδιά 

είμασταν ενθουσιασμένοι και φυσικά 

αγχωμένοι για την παραμονή μας σε μια ξένη 

χώρα και στα σπίτια των παιδιών που μας 

φιλοξένησαν. 

Και οι δύο πτήσεις από Αθήνα  Ζυρίχη και 

από Ζυρίχη  Νυρεμβέργη ήταν εξαιρετικές. 

Μετά στο τρένο από Νυρεμβέργη Amberg η 

αγωνία και το άγχος μας κορυφώθηκαν γιατί θα 

αποχωριζόμασταν και για πρώτη φορά θα 

συναντιόμασταν με τις οικογένειες και θα 

πηγαίναμε στα σπίτια… Φτάσαμε, μας 

παρέλαβαν οι οικογένειες, πήγαμε στα σπίτια, 

φάγαμε βραδινό και αφού μας έδειξαν το σπίτι 

πήγαμε στα δωμάτιά μας να φτιάξουμε τα 

πράγματά μας και να πέσουμε για ύπνο.
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Την δεύτερη μέρα πήγαμε στο 

σχολείο το οποίο ήταν πραγματικά 

αξιοθαύμαστο. Εκεί ο διευθυντής του 

σχολείου μας καλωσόρισε και μας 

ξενάγησε στο σχολείο. Το σχολείο είχε 

τάξεις από Πρώτη Δημοτικού μέχρι και 

Τρίτη Λυκείου. Υπήρχαν ξεχωριστές 

αίθουσες για Χημεία, Βιολογία, Φυσική 

και ήταν ανάλογα τις τάξεις. Επίσης 

υπήρχε μια τεράστια αίθουσα για τους 

καθηγητές όπου ήταν για να 

προετοιμάζουν το μάθημα της επόμενης 

ώρας τους. Οι δημιουργίες των 

μαθητών και αφίσες με την ιστορία του 

σχολείου στόλιζαν όλο τον χώρο. 
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Την ίδια μέρα όλα τα παιδιά του προγράμματος 

συγκεντρωθήκαμε στο δημαρχείο της πόλης όπου ο 

δεύτερος δήμαρχος του Amberg μας μίλησε και μετά 

χωρισμένοι σε ομάδες εξερευνήσαμε την πόλη μέσω 

ενός παιχνιδιού με φωτογραφίες. Έπειτα τα παιδιά 

που μας φιλοξενούσαν μας πήγανε σε οποιοδήποτε 

εστιατόριο της επιλογής τους μαζί με τις παρέες που 

ήδη είχαμε φτιάξει.

Το ίδιο απόγευμα οι παρέες μαζευτήκαμε σε ένα 

σπίτι και περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές.
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Την τρίτη μέρα πήγαμε με πούλμαν στην 

Νυρεμβέργη όπου εκεί κάναμε μια μεγάλη 

ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης και μετά 

είχαμε δύο ώρες ελεύθεροι στην πόλη να 

κάνουμε ό,τι θέλουμε.

Το απόγευμα μαζευτήκαμε πάλι παρέες σε ένα 

σπίτι και είδαμε ταινία τρώγοντας γερμανικά 

snacks και παγωτό. 
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Η τέταρτη μέρα ήταν πολύ απολαυστική 

από πολλές οπτικές. Τα μέρη που είδαμε 

ήταν φανταστικά και είχαμε πολύ χρόνο να 

πάμε για ψώνια και γενικότερα να κάνουμε 

ό,τι θέλουμε σε μια μεγαλύτερη πόλη με 

πολλά καταστήματα και μαγαζιά.
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Την ίδια μέρα το απόγευμα μαζευτήκαμε όλα 

τα παιδιά και οι Γερμανοί γονείς του 

προγράμματος στο σχολείο για να παρουσιάσει η 

κάθε χώρα αυτά που είχε προετοιμάσει και στην 

συνέχεια ακολούθησε πάρτι με Βαυαρική 

κουζίνα.

Στο τέλος αποχαιρετήσαμε όλα τα παιδιά και 

τους καθηγητές.
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Και…η τελευταία μέρα έφτασε…

Οι οικογένειες μας οδήγησαν κατά τις 

4 η ώρα το πρωί στο ξενοδοχείο των 

καθηγητών όπου εκεί έπρεπε να πούμε 

το τελευταίο αντίο στα παιδιά και στις 

οικογένειες που μας φιλοξένησαν αυτές 

τις έστω και λίγες 4 μέρες.

Πήραμε ταξί, αεροπλάνα και τώρα 

είμαστε εδώ…back to base. 


