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Ελλάδα - Κολωνία = Φιλία για ηέζζερις εθήβοσς μαθηηές 
 

“Ηξάθιεην – Κνισλία – Εθεβηθή θηιία” είλαη ην κόην πνπ ραξαθηεξίδεη ηέζζεξηο λένπο καζεηέο, δύν αγόξηα θαη δύν θνξίηζηα, πνπ έθαλαλ ην 
ηαμίδη από ηελ Γεξκαλία σο ηελ Ειιάδα, εκπεηξία δσήο.  
 
Ο Αλδξέαο Παπαδνγηαλλάθεο, ε Γεσξγία Σσηεξάθε, ν Αιεμάληεξ Τίζηηο θαη ε Οληέο Νηόηι, είλαη ηέζζεξα λεαξά παηδηά, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ 
ζην πξόγξακκα αληαιιαγήο καζεηώλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο “Κνκέληνπο”.  
 
Ο Αλδξέαο θαη ε Γεσξγία, βξέζεθαλ ηνλ Οθηώβξε ζηελ Κνισλία όπνπ βίσζαλ ηηο εκπεηξίεο ελόο γεξκαληθνύ καζεζηαθνύ κνληέινπ, αιιά 
ηαπηόρξνλα είραλ ηελ επθαηξία λα δήζνπλ από θνληά θαη ηα γεξκαληθά, εθεβηθά πξόηππα.  
 
Απηή ηελ εβδνκάδα σζηόζν, ήηαλ ε ζεηξά ηνπ Αιεμάληεξ θαη ηεο Οληέο λα επηζθεθζνύλ ηελ Ειιάδα θαη εηδηθόηεξα ην 3ν Λύθεην Ηξαθιείνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα δήζνπλ ηελ δηθή ηνπο εκπεηξία αληαιιαγήο, ζην πιαίζην ηνπ “Κνκέληνπο”.  
 
Ο Αιεμάληεξ θαη ε Οληέο παξαθνινύζεζαλ καζήκαηα ζην ειιεληθό Λύθεην, πήγαλ θξνληηζηήξην κε ηνπο θίινπο ηνπο από ην Ηξάθιεην θαη 
μελαγήζεθαλ ζηε λπρηεξηλή δσή ηεο πόιεο θαη ηελ εθεβηθή δηαζθέδαζε. Οη εληππώζεηο θαη ησλ ηεζζάξσλ παηδηώλ από ηελ ζπγθεθξηκέλε 
εκπεηξία κνλαδηθέο θαη ε επηινγή ηνπο αλαθνξηθά κε ηα ζρνιηθά πξόηππα, θαηά γεληθή νκνινγία κία: ην ειιεληθό ζρνιείν είλαη απηό πνπ 
θεξδίδεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο…πόληνπο.  
 
“Τα πξάγκαηα είλαη πνιύ δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ηελ Γεξκαλία θη εδώ ηα παηδηά είλαη πνιύ πην ήζπρα κέζα ζηελ ηάμε” αλαθέξεη 
ραξαθηεξηζηηθά ν Αιεμάληεξ Τίζηηο γηα λα πξνζζέζεη: “Υπάξρνπλ πνιιέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηε Γεξκαλία. Πηζηεύσ πσο νη καζεηέο ζηελ 
Ειιάδα καζαίλνπλ πεξηζζόηεξα πξάγκαηα θαη ζεσξώ ζεκαληηθό πσο πεγαίλνπλ ζε θξνληηζηήξηα θαη καζαίλνπλ πνιιέο μέλεο γιώζζεο”.  
 
Αλάινγεο είλαη θαη νη απόςεηο πνπ δηαηππώλεη ε Οληέο Νηόηι, ε νπνία επίζεο ζεσξεί ζεκαληηθό ην γεγνλόο πσο νη Έιιελεο καζεηέο 
παξαθνινπζνύλ πάξα πνιιά θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα.  
 
“Είλαη πάξα πνιύ σξαία εδώ. Οη ηάμεηο είλαη κηθξόηεξεο θαη νη θαζεγεηέο πξνζπαζνύλ πνιύ πεξηζζόηεξν λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο” 
ππνζηεξίδεη, δηεπθξηλίδνληαο: “Πηζηεύσ πσο δελ θηαίλε νη θαζεγεηέο ζηελ Γεξκαλία γηα ηελ θαζαξία απιά ν πνιύ κεγάινο αξηζκόο καζεηώλ 
είλαη πνπ ηνπο δπζθνιεύεη. Πάλησο λνκίδσ όηη πξνηηκάσ ην ειιεληθό ζύζηεκα, δηόηη ζεσξώ πσο ηόζν ζην ζρνιείν, όζν θαη ζηα θξνληηζηήξηα 

γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα λα κάζνπλ ηα παηδηά πεξηζζόηεξα πξάγκαηα”.  
 
Τηο αληίζηνηρεο εκπεηξίεο ηνπο από ηελ επίζθεςε ζηελ Κνισλία, κεηαθέξνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο θαη νη εξαθιεηώηεο καζεηέο.  
 
“Από ηελ επίζθεςε κνπ ζηελ Κνισλία δηαπίζησζα πσο ππάξρνπλ παξά πνιιέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην ειιεληθό θαη ην γεξκαληθό ζύζηεκα” 
ππνζηεξίδεη ν Αλδξέαο Παπαδνγηαλλάθεο θαη πξνζζέηεη: “Κάπνηα πξάγκαηα ήηαλ θαιύηεξα, θάπνηα άιια ήηαλ ρεηξόηεξα. Σηελ ηάμε ηα παηδηά 
θάλνπλ πνιύ πεξηζζόηεξε θαζαξία απ’ όηη εδώ, αιιά ε νπζηαζηηθή δηαθνξά έρεη λα θάλεη κε ην ζύζηεκα πνπ αθνινπζνύλ. Πεξηζζόηεξν 
αζρνινύληαη κε ηελ πξαθηηθή, παξά κε ηελ ζεσξία”.  
 
Σε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ν Αλδξέαο θξίλεη σο θαιύηεξν “ζηα ζεκεία” ην ειιεληθό ζύζηεκα.  
 
“Είλαη δύζθνιν λα επηιέμσ αλάκεζα ζε Γεξκαληθό ή Ειιεληθό ζρνιείν, αιιά πηζηεύσ πσο κάιινλ ζα δηάιεγα ην ειιεληθό” ιέεη θαη δηεπθξηλίδεη: 
Σηε Γεξκαλία ρσξίδνπλ ηνπο καζεηέο αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο από πνιύ λσξίο θη είλαη δύζθνιν αλ θάπνηνο καζεηήο ην επηζπκεί λ’ 
αλέβεη επίπεδν μαλά. Οπόηε λνκίδσ πσο ζηελ Ειιάδα είλαη θάπσο θαιύηεξα ηα πξάγκαηα”.  
 

Πνιύ ηθαλνπνηεκέλε από ηελ επίζθεςε ηεο ζηελ Γεξκαλία δειώλεη θαη ε Γεσξγία Σσηεξάθε, πνπ εληππσζηάζηεθε από ηηο δηαθνξέο ζηηο 
ππνδνκέο αλάκεζα ζε Ειιάδα θαη Γεξκαλία.  
 
“Σίγνπξα ζηελ Γεξκαλία νη ππνδνκέο ήηαλ πνιύ δηαθνξεηηθέο θαη ε γεληθόηεξε θαηάζηαζε δηέθεξε ζε ζρέζε κε ηελ Ειιάδα. Ννκίδσ όκσο όηη 
πξνηηκώ ην ειιεληθό ζύζηεκα θαη ην ζρνιείν ζηελ Ειιάδα” ηνλίδεη.  

 


