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Την Τρίτη μέρα του προγράμματος στις 23 Ιανουαρίου, μαθητές και καθηγητές 
επισκεφθήκαμε αρχικά τον γεώτοπο Malendure fault (περιοχή με λάσπη που 
φιλοξενούσε καβούρια της λάσπης και ιστορικές περιοχές σε σχέση με την 
δουλεία και τις πρώτες φυτείες με σκλάβους). Αυτή τη μέρα επισκεφτήκαμε 
αρκετές περιοχές της Γουαδελούπης που το κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν η 
διασύνδεση τους με την δουλεία αλλά και μαγευτικά τοπία όπως μπορείτε να 
δείτε από τις φωτογραφίες. Τελειώσαμε την μέρα μας με αθλητικές 
δραστηριότητες στην θάλασσα όπου κάναμε καγιάκ και καταδύσεις με μάσκα 
λαμβάνοντας μέρος σε ένα υποβρύχιο κυνήγι θησαυρού παρέα με τα ψάρια 
της περιοχής και μια τεράστια χελώνα. 

Ομάδα μαθητών και καθηγητών του Λυκείου Αγίου Ιωάννη,
συμμετείχε στο σεμινάριο που έγινε στα πλαίσια του
προγράμματος για τα Γεωπάρκα που συμμετέχει το σχολείο
μας στη Γουαδελούπη από τις 21 μέχρι τις 24 Ιανουαρίου
2020 στην πόλη Point-Noire της Γουαδελούπης. Η
αντιπροσωπεία του σχολείου μας αποτελείτο από τις
μαθήτριες Παπαπέτρου Αντελίνα και Κουμουδιού Ραφαέλια
και τους καθηγητές Νικολάου Νικόλα και Ελευθερίου Πέτρο.
Μετά από ένα μακρινό ταξίδι που διάρκεσε δύο μέρες με
σταθμό στο Παρίσι για να μεταφερθούμε απευθείας με
πτήση στην Γουαδελούπη φτάσαμε τελικά το βράδυ στις 19
Ιανουαρίου στο αεροδρόμιο του Point-a-Pitre στην
Γουαδελούπη (Καραιβική Θάλασσα)..

.

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020
Τη δεύτερη μέρα του σεμιναρίου, Τετάρτη
22 Ιανουαρίου, στο πρόγραμμα υπήρχε
ολοήμερη εκδρομή στο ηφαίστειο του
νησιού μέσα από μια μαγευτική διαδρομή
από τροπικά δάση. Η κορυφή του
ηφαιστείου φτάνει και τα 1467 μέτρα, ενώ
η διαδρομή προς το ηφαίστειο διαρκεί
κάποιες ώρες αλλά αξίζει τον κόπο μια και
είναι μια μοναδική εμπειρία. Κατά την
διάρκεια της διαδρομής περάσαμε μέσα
από ένα δάσος στο οποίο συνεχώς έβρεχε
και ταυτόχρονα έπρεπε να βγάλουμε
φωτογραφίες για τον μαθητικό διαγωνισμό
φωτογραφίας με θέματα: «χλωριδα και
πανίδα της περιοχής», «πετρώματα κα
γεωλογία» και «το ηφαιστειο». Μετά την
εκπαιδευτική δραστηριότητα στο
ηφαίστειο που κράτησε 6 ώρες, είχαμε
ελεύθερο χρόνο με τα υπόλοιπα παιδιά
που λάμβαναν μέρος στο σεμινάριο και
πήγαμε στην παραλία.

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020
Η τελευταία μέρα του σεμιναρίου μέσα από την εκπαιδευτική
της μορφή ολοκληρώθηκε με τις παρουσιάσεις της κάθε χώρας
αλλά και τις παρουσιάσεις που ετοίμασαν οι ομάδες. Την ίδια
μέρα οι μαθητές είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε
παραδοσιακούς χορούς και να παίζουμε σε παραδοσιακά
μουσικά όργανα. Ασχοληθήκαμε επίσης και με την κατασκευή
καλαθιών από φύλλα φοινικιών.

Στο τελευταίο βράδυ του σεμιναρίου απολαύσαμε βραδινό σε 
εστιατόριο στη θάλασσα. Παράλληλα, χορέψαμε χορούς από 
όλες τις χώρες και τραγουδήσαμε. Η βραδιά ήταν γεμάτη χαρές, 
αγκαλιές αλλά και κλάματα!

Στις 20 Ιανουαρίου είχαμε μέρα
ξεκούρασης και την επομένη την πρώτη
μέρα του σεμιναρίου λόγω των
απεργιών που έκαναν οι καθηγητές, οι
μαθητές μεταφερθήκαμε στην παραλία
για το πρώτο μέρος του προγράμματος.
Αργότερα την ίδια μερα, μαθητές και
καθηγητές, επισκεφθήκαμε το μουσειο-
ζωολογικό κήπο Côte-sous-le-Vent όπου
χωρίστηκαμε σε ομάδες και πηραμε
μέρος σε ένα διαγωνισμό κατά τον
οποίο είχαμε την ευκαιρία να
ενημερωθούμε για την ιστορία τόσο
των νησιών αλλά και της πόλης που
μέναμε. Το βράδυ της ίδιας μέρας,
είχαμε δείπνο με παραδοσιακά σνακ,
φαγητά και γλύκα της Γουαδελούπης.
Επιπρόσθετα, παρακολουθήσαμε και
χορέψαμε τους παραδοσιακούς τους
χορούς και ακούσουμε την
παραδοσιακή μουσική.


