Βαρκελώνη...! Χρώματα, ήχοι, μυρωδιές, γεύσεις, παπούτσια γερά, φωτογραφική μηχανή στο χέρι, πολύ καλή
διάθεση και ξεκινάμε!
To ραντεβού δόθηκε αρχικά στην “πρωτεύουσα” του μεταπτυχιακού μας, τη φιλόξενη Λάρισα! Γεμάτοι
χαμόγελα, συναντηθήκαμε μετά από σχεδόν ένα χρόνο, φορτώσαμε αποσκευές και ενέργεια και ξεκινήσαμε
το ταξίδι για την Αθήνα, απ' όπου και θα επιβιβαζόμασταν στο αεροπλάνο με ενδιάμεσο προσδιορισμό την
Ρώμη, για έναν γρήγορο καπουτσίνο! Η πρωτεύουσα της Ιταλίας μας υποδέχθηκε με τη θέα μιας υπέροχης
ανατολής!

Ανατολή ηλίου πάνω από τη Ρώμη!
Η πτήση για τη Βαρκελώνη, αποδείχθηκε μεγαλύτερη λόγω της αγωνίας και της προσμονής μας! Και παρά
την... δύσκολη για ελάχιστα δευτερόλεπτα προσγείωση, η όποια κούραση εξαφανίστηκε από τα πρόσωπά μας!
Η άφιξη στο ξενοδοχείο U232 ήταν η επίσημη έναρξη μιας μαγικής εμπειρίας! Πόλη γεμάτη χρώματα,
ζωντάνια με πινελιές παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και ιστορίας σε κάθε γωνιά! Σπίτια διατηρημένα
(υποχρεωτικά εξωτερικά στον παραδοσιακό ρυθμό) προσδίδουν μια γεύση αρχοντιάς και πλούτου,
κληρονομιά μιας ρομαντικής περιόδου, δένοντας αρμονικά με τον σύγχρονο τρόπο ζωής των Ισπανών.
Ισπανών είπα; Όχι, γράψτε λάθος! Η Βαρκελώνη, ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Καταλονίας και οι
κάτοικοί της υποστηρίζουν πως ζούνε σε μια αυτόνομη, αυτοδιοικούμενη περιοχή, με δική τους γλώσσα,
σημαία και έθιμα. Και αυτό το διαπιστώνουμε διαβάζοντας πολλές επιγραφές τόσο στην Ισπανική όσο και
στην Καταλονική γλώσσα!
Η πρώτη μας μέρα ήταν ελεύθερη ώστε να πάρουμε ανάσες αλλά και μια πρώτη εικόνα από την πόλη.
Σύντομες και κοντινές βόλτες με τον χάρτη στα χέρια, οι όσοι τολμηροί ξεχύθηκαν στα γύρω στενά! Το
βράδυ μας βρήκε σε κάποια μικρά εστιατόρια να απολαμβάνουμε παέγιας πίνοντας τοπική μπύρα.
Το επόμενο πρωί μας βρίσκει χωρισμένους σε 2 γρουπ να ξεκινάμε τον σκοπό μας: επισκέψεις σε 2
διαφορετικούς χώρους, στο Germanes Hospitalaries (L' hospitalet, όπως και ο ομώνυμος δήμος της
Βαρκελώνης) και το Saint BΟΙ, 2 κλινικές που δημιουργήθηκαν πολλά χρόνια πριν και συνεργάζονται. Το
σύστημα υγείας της Βαρκελώνης είναι άρτια οργανωμένο, χώροι ανθρώπινοι και φροντισμένοι (κυρίως από
τους ίδιους τους ψυχικά ασθενείς), εργαζόμενοι σωστά εκπαιδευμένοι με ξεκάθαρες αρμοδιότητες και
υποχρεώσεις. Παρόλα αυτά, οι υπηρεσίες μας δε διαφέρουν πολύ από τις δικές τους.

L' hospitalet

Saint BOI

Οι ξεναγήσεις στον χώρο ήταν πολύ ενδιαφέρουσες αποδεικνύοντας την καλή οργάνωση του ταξιδιού εκ
μέρους των υπευθύνων του μεταπτυχιακού μας!
Το απόγευμα οι βόλτες συνεχίστηκαν με εντονότερους ρυθμούς! Το πρόγραμμα ήταν ελεύθερο και η κάθε
παρεούλα κινούνταν αυτόνομα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν παραμέναμε ενωμένοι ως ομάδα!!! Τα
τηλέφωνα έπαιρναν φωτιά, με προτάσεις εκατέρωθεν για το τί να δούμε και πού να πάμε. Sagrada Familia,
το άγαλμα του Κολόμβου, το ενυδρείο, το πάρκο Guell, η πασίγνωστη La Rablas, τόπος συνάντησης των
Καταλονών και γεμάτη μαγαζιά- τουριστικά αλλά και γνωστών εταιρειών, τα εντυπωσιακά κτήρια του Gaudi,
η Barceloneta! Τι να προλάβει κανείς να πρωτοαπολαύσει;

La Sagrada Familia
Μια εκκλησία γοτθικού ρυθμού από τον Gaudi, με συμβολική αρχιτεκτονική. Η ανατολική της πλευρά
παραπέμπει στη Γέννηση του Χριστού, η δυτική στη Σταύρωση, ενώ η νότια και η βόρεια στα πάθη Του! Ο
Gaudi δεν πρόλαβε να την ολοκληρώσει και η ολοκλήρωσή της συνεχίζεται ακόμη και σήμερα, ενώ παρά τα
έργα που γίνονται, παραμένει αναλλοίωτη και εντυπωσιακή η εικόνα της!
Η 3η μέρα συνεχίστηκε και πάλι με με τις επισκέψεις μας στις κλινικές με ακόμη πιο ενδιαφέρουσες
εμπειρίες. Και το απόγευμα της Τετάρτης η τύχη ήταν με το μέρος μας, ένας δυνατός και απαραίτητος
σύμμαχος στο ταξίδι οποιουδήποτε! Το καμάρι της Καταλονίας, αυτό για το οποίο ολόκληρη η πόλη ζει και
αναπνέει (μεταξύ μας, και από αυτό ζει και αναπνέει!), δεν είναι άλλο από την Barcelona, τον ποδοσφαιρικό
σύλλογο της πόλης, ξακουστό για τους ποδοσφαιριστές και τα κατορθώματά τους σε ολόκληρη την υφήλιο! Η
Barcelona σήμερα έδινε έναν ασήμαντο για το βεληνεκές και την ιστορία της αγώνα, απέναντι σε μια
ερασιτεχνική ομάδα στα πλαίσια του κυπέλλου Ισπανίας. Πολλοί από εμάς άρπαξαν την ευκαιρία και
αγοράζοντας εισιτήρια από τα πολλά μαγαζιά της ομάδας στην La Rablas, βρέθηκαν στο εντυπωσιακό
γήπεδο, στο Camp Nou, για να πανηγυρίσουν αρχικά την παρουσία τους εκεί, αλλά και για το ευρύ σκορ και
θέαμα που προσέφεραν οι ποδοσφαιριστές! Το τελικό σκορ 6-1 πραγματικά ερχόταν δεύτερο σε σημασία,
μπροστά στο δέος της θέας του γηπέδου αλλά και μιας καταπληκτικής και πολιτισμένης ατμόσφαιρας που
προσέφεραν οι 67.703 (!) θεατές του αγώνα!

Η τελευταία μέρα αφιερωμένη σε μια καταπληκτική ξενάγηση, ξεκίνησε νωρίς με βόλτες στην πόλη.
Περιήγηση στο Ολυμπιακό Χωριό, αποτέλεσμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992, βόλτα στο “Ισπανικό
Χωριό”, για να δούμε πώς κατασκευάζονταν οι εντυπωσιακές κατοικίες των Ισπανών πριν χρόνια, ο λόφος
από τον οποίο μπορεί κανείς να θαυμάσει την πανοραμική θέα της πόλης, η μικρή Μπαρτσελόνα ή αλλιώς
Barceloneta, με την μεγάλη αμμουδιά και τα αμέτρητα νυχτερινά clubs που προσφέρουν διασκέδαση σε
ντόπιους και τουρίστες.

Το “Ισπανικό χωριό”

τα γνωστά συντριβάνια!

Σε όλα αυτά, πολύτιμος οδηγός, ξεναγός και μεταφραστής, ο Λάζαρος έντυνε με τις γνώσεις και τις
πληροφορίες του όλες αυτές τις μοναδικές εμπειρίες.
Η Παρασκευή, τελευταία μέρα του ταξιδιού, μας έβρισκε ξενυχτισμένους, αφού προσπαθήσαμε μέχρι
τελευταίου λεπτού να αρπάξουμε ότι μπορούσαμε από αυτή την πόλη. Πρόσωπα ικανοποιημένα, πρόσωπα
χαρούμενα με μια νοσταλγική διάθεση γιατί το ταξίδι μας έφτανε στο τέλος του, παίρναμε τα αεροπλάνα της
επιστροφής με τις φωτογραφικές έτοιμες να αποθανατίσουν τις τελευταίες στιγμές, ότι ξέφυγε από τα
μάτια μας!
Και αν η προσγείωση στην Αθήνα σήμαινε το τέλος του ταξιδιού της Βαρκελώνης, το ίδιο το ταξίδι αυτό,
σήμαινε το τέλος του γεμάτου γνώση, εμπειρία, γνωριμιών και νέων συνεργασιών, ενός άλλου“ταξιδιού”, του
μεταπτυχιακού μας!
'Η μήπως όχι...;
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