
Καλησπέρα σας είμαι ο Γιάννης Κακαβελάκης και συμμετείχα στο erasmus στην
Σεβίλλη της Ισπανίας,και θα ήθελα να σας πω τι με εντυπωσίασε.

Παρουσιάσεις και πολιτιστικές επισκέψεις.

Οι παρουσιάσεις στο σχολείο ξεκίνησαν την πρώτη μέρα,όπου γνωρίσαμε και τα υπόλοιπα παιδιά
του προγράμματος,μπορώ να πω πως εξ αρχής φαινόταν ότι θα τα πάμε καλά μεταξύ μας.Οι
παρουσιάσεις με εντυπωσίασαν διότι ήταν μετρήσεις και για το περιβάλλον και έτσι μάθαμε το
πόσο μολυσμένη είναι κάθε χώρα ανάλογα την χρονική περίοδο και το πόσο αυξάνεται ή
μειώνεται η μόλυνση ανά περίοδο,αλλά δεν ήταν μόνο αυτο,μάθαμε και για το τι χρειάζεται να
κάνουμε σε περιπτώσεις που η ατμόσφαιρα είναι μολυσμένη με PM10 και όχι μόνο.Εντύπωση μου
έκανε επίσης το εργοστάσιο ανακύκλωσης διότι ήταν κάτι το οποίο δεν είχα ξαναδεί,ούτε ήξερα
πως λειτουργεί,και όταν μας εξήγησαν πως λειτουργεί μου φάνηκε πολύ ιδιαίτερο γιατί στην
κυριολεξία είναι για ένα καλύτερο μέλλον.

Ωστόσο επισκεφθήκαμε και ένα κάστρο το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ μεγάλο και κάθε χώρος
του ήταν όμορφος ,με όμορφες εικόνες,ωραία διακοσμημένο και πολύτιμα αντικείμενα όπως
κάποιες αρχαίες βεντάλιες.Αυτό που μου έκανε όμως περισσότερη εντύπωση ήταν η λίμνη που
ήταν γεμάτη με ψάρια μέσα στο κάστρο που κατά την γνώμη μου το έκανε πολύ ξεχωριστό.

Διαμονή στην γκαλαρόζα και περίπατοι.
Όταν πήγαμε στην Γκαλαρόζα μου φάνηκε πολύ όμορφο επειδή γενικότερα μου άρεσουν τα χωριά
λόγο του ότι είναι ήσυχα και τα βρλισκω ωραία,αλλά δεν ήταν μόνο αυτό,ήταν το ότι μάθαμε
περισσότερα πράγματα για την Ισπανία μέσα από την συζήτηση,φάγαμε τα παραδοσιακά τους
φαγητά τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ,ειδικά η παέγια,θα ξανα έτρωγα πολύ άνετα,ωστόσο
τους φτιάξαμε και εμείς γεμιστά να φάνε ως το παραδοσιακό μας φαγητό και θεωρώ ότι τους
άρεσαν αρκετά,εντωμεταξύ η στιγμή που φτιάχναμε τα γεμιστά είναι πιστεύω από τις καλύτερες
μας στιγμές-αναμνήσεις ως ομάδα.Επίσης τα 2 αυτά βράδια που κάτσαμε εκεί μαζευόμασταν
μπροστά στο τζάκι όλα τα παιδιά και γνωριζόμασταν καλύτερα μέσω του να παίζουμε παιχνίδια και
να γελάμε για ώρες,ίσως να μην το καταλαβαίναμε εκείνη τη στιγμή αλλά δενόμασταν πολύ
περισσότερο μεταξύ μας.

Ωστόσο το πρόγραμμα είχε περίπατους ώστε να δούμε την φύση και να δούμε όλες αυτές τις
όμορφες εικόνες που είχαν να δώσουν μια γεύση από τα πάντα από μεγάλα δέντρα και πεδιάδες
μέχρι μικρά και μεγάλα ρυάκια σε σχεδόν κάθε σημείο που συναντούσαμε και είδα και κάτι το
οποίο δεν είχα ξανά δει,το ένα δέντρο από το οποίο παίρναμε τον φελλό!Μου άρεσε πολύ όλη η
διαδρομή,ήταν κάτι διαφορετικό και παρά την κούραση θεωρώ πως άξιζε κάθε βήμα που
διανύσαμε !

Θα μπορούσα όμως πολύ εύκολα να πω πως αυτό που μου φάνηκε πιο ωραίο από όλα ήταν η
σπηλιά που πήγαμε.



Είδαμε σταλαγμίτες και σταλακτίτες και πετρώματα που εγλω τουλάχιστον τα είχα δει μόνο από
φωτογραφίες,ονειρευόμουν μια μέρα να τα δω!Οι σταλαγμίτες και οι σταλακτίτες μου έκαναν
εντύπωση λόγο του πόσο αργά μεγάλωναν,γιατί όπως μας ενημέρωσαν,η γρήγορα θεωρητικά
ανάπτυξη τους ήταν 4 εκατοστά κάθε 100 χρόνια!Αυτό με έκανε να αναρωτηθώ ''Μα καλά,πόσα
χρόνια μεγαλώνουν όλα αυτά που βλέπω;''.Υπήρχαν μέσα στην σπηλιά όμορφες λίμνες με
καθαρό νερό και σε ακραίο βαθμό ήρεμο που σε μερικές το βάθος έφτανε εώς και τα 12 μέτρα ενώ
σε άλλες λιγότερο.Τα πετρώματα είχαν απίστευτα σχήματα και μπορούσες να αφήσεις την
φαντασία σου να σε βοηθήσει στο τι σχήμα είναι,όπως ακριβώς κάνουμε και με τα
σύννεφα.Επίσης υπήρχε ένα σημείο οπου κανονικά ήταν λίμνη διότι τα πετρώματα που
βρίσκονταν εκεί έβγαιναν στο νερό,δηλαδή η λίμνη είχε στερέψει αλλά δεν ήξεραν ποιός ακριβώς
ήταν ο λόγος.Θα την επισκεφθώ ξανά σίγουρα!

Βελτίωση της επικοινωνίας,γλώσσας,και διάδραση με     τους
συνεργάτες.

Είχαμε πολύ καλή επικοινωνία με όλα τα παιδιά του προγράμματος,τα παιδιά,αλλά τόσο και με
τους καθηγητές .Μας έκανε καλό όλο αυτό λόγο του ότι κοινωνικοποιηθήκαμε περισσότερο και
μάθαμε το πως να το κάνουμε.Μάθαμε επίσης καλύτερα το μιλάμε την αγγλική γλώσσα καλύτερα
και το πως να συννενοούμαστε δίχως να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα επικοινωνίας  μεταξύ
μας.Ως ομάδες,είτε ή δική μας,η ελληνική,είτε ως όλοι μαζί,θεωρώ πως τα πηγαίναμε πολύ
καλά,υπήρχε εμπιστοσύνη από όλες τις πλευρές και αυτό ήταν κάτι το αξιοθαύμαστο.

Τέλος,θέλω να πω πως ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα ποτέ μου,έκανα καινούριους
φίλους που τους συμπάθησα πάρα πολύ,δεθήκαμε πιστεύω όλοι μεταξύ μας,ακόμα και η σχέση
μας με όλους τους καθηγητές ήταν το κάτι άλλο!Μια εμπειρία γεμάτη γέλιο,με νέες εμπείριες,με
απίστευτους ανθρώπους,ήταν κάτι το οποίο ίσως να μην ξεχάσω ποτέ στην ζωή μου,είχαμε
απίστευτες στιγμές που δε θα ξεχάσω ποτέ!Σας ευχαριστώ όλους που μου χαρίσατε μια από τις
καλύτερες εβδομάδες που είχα ποτέ,και ιδιαίτερα το σχολείο μου,που μου έδωσε αυτή την
ευκαιρία!


