
Συμμετοχή του Λυκείου Αγίου Ιωάννη στο σεμινάριο για τους μαθητές στην Ισπανία με το 

Erasmus Plus Program “GEOPARKS - NATURAL AND CULTURAL HERITAGE THAT JOINS 

EUROPEAN STUDENTS AND TEACHERS” 2018- 1-PL01-KA229-050575 

 

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 στην Ισπανία από τις 7 

μέχρι τις 13 Απριλίου 2019 στην πόλη Velez Rubio στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Η αντιπροσωπεία 

του σχολείου μας αποτελείτο από τους μαθητές Σελαρίου Εβελίνα του Β31, Σάββα Ραφαήλ του Β41, 

Ιωάννου Στέφανη του Β51 και τους καθηγητές Νικόλα Νικολάου (φυσικό) και Γεώργιο Παρισινό 

(μαθηματικό).  

Η αποστολή ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής 7 Απριλίου από το αεροδρόμιο της Πάφου και έφτασε στο 

αεροδρόμιο Alicante της Ισπανίας στις 4 το απόγευμά τοπική ώρα αφού έκανε στάση στην Κρακοβία 

της Πολωνίας. Στο αεροδρόμιο της Ισπανίας συναντηθήκαμε και με τα μέλη των αποστολών από την 

Πολωνία και την Ουγγαρία όπου κατευθυνθήκαμε προς τον χώρο διαμονή μας με λεωφορείο. Τελικά η 

αποστολή έφτασε στο χώρο διαμονής τους και στο χώρο που θα λάμβανε χώρα το σεμινάριο η ώρα 7 

το απόγευμα τοπική ώρα. 

   

Την πρώτη μέρα του σεμιναρίου οι μαθητές όλων των αποστολών 

συμμετείχαν με τους μαθητές που τους φιλοξενούσαν από την 

Ισπανία στα μαθήματα που έγιναν στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί 

είχαν συνάντηση με τον Διευθυντή του σχολείου José Marín de Vélez 

Rubio και η συντονίστρια του προγράμματος Magdalena Szewczyk 

ενημέρωσε το σχολείο για την πρόοδο του προγράμματος. 

Ακολούθως οι καθηγητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του 

σχολείου. Μετά το μεσημέρι όλες οι ομάδες επισκέφτηκαν τις πρώτες 

αρχαιολογικές τοιχογραφίες που έγιναν στην περιοχή και γενικά σε 

όλη την Ανδαλουσία, προσπαθώντας μέσα από δραστηριότητες ν 

κάνουν τις δικές τους τοιχογραφίες σε περιδέραιά τα οποία θα ήταν 

αντίγραφα τοιχογραφιών ηλικίας μέχρι και 20000 χρόνων.  Οι 

δραστηριότητες και η επίσκεψη – ξενάγηση μας έγινε στην CAVE OF  



 

 

 

THE LETREROS και στην Αραβική Νεκρόπολη από έμπειρο αρχαιολόγο που κρατούσε και την όλη 

οργάνωση των δραστηριοτήτων. Οι μαθητές δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την εμπειρία.  

   

 

Η δεύτερη μέρα στο πρόγραμμα περιλάμβανε μια ολοήμερη επίσκεψη στο Γεωπάρκο CABO DE GATA-

NÍJAR στις απότομες Ηφαιστειακές παραλίες της Ανδαλουσίας. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν 

τον εκθεσιακό χώρο του Γεωπάρκου αλλά το πιο συναρπαστικό για όλους τους συμμετέχοντες μαθητές  

και καθηγητές ήταν οι απότομες ηφαιστιογενής βουνοπλαγιές από Ηφαιστειακή λάβα και η αναρρίχηση 

που έγινε μέσα από την ολική περιπατητή διαδρομή που έγινε συνολικού μήκους πέραν των 8 

χιλιομέτρων, απολαμβάνοντας φανταστικά και εκθαμβωτικά τοπία με τα βουνά από λάβα δίπλα από την 

παρθένα παραλία της Ανδαλουσίας. Οι μαθητές κατά την διάρκεια της διαδρομής λάμβαναν μέρος σε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσπαθώντας να προσδιορίσουν τις πηγές των ηφαιστείων και τα 

σημεία από όπου εξερχόταν η λάβα κατά την παλιά έκρηξη των ηφαιστείων. Τελειώνοντας με την 

πεζοπορία μας στην άγρια και ηφαιστιογενή περιοχή του Γεωπάρκου καταλήξαμε στο τέλος στο γραφικό 

λιμανάκι του San Jose όπου κάτσαμε για γεύμα και ακολούθως πήραμε τον δρόμο της επιστροφής προς 

το Velez Rubio. Μια υπέροχη μέρα ακόμα πέρασε στην γραφική Ανδαλουσία της Ισπανίας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Γεωπάρκο CABO DE GATA-NÍJAR μπορεί κανείς να βρει στην 

ιστοσελίδα: https://en.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Gata-N%C3%ADjar_Natural_Park  

Φωτογραφίες δεύτερη μέρα 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Gata-N%C3%ADjar_Natural_Park


   

  

  

Την τρίτη μέρα είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το Γεωπάρκο της βόρεια της Γρανάδας (GEOPARK 

OF THE QUATERNARY VALLEYS OF THE NORTH OF GRANADA) όπου οι μαθητές είχαν την 

ευκαιρία να δουν τα φανταστικά μέρη του Γεωπάρκου στα βουνά και να συνεχίσουν με τις 

δραστηριότητες που ετοιμάστηκαν ειδικά για αυτήν την επίσκεψη. Περισσότερες πληροφορίες για το 

Γεωπάρκο μπορούν να βρεθούν στο λινκ:  

https://teamsnet.unesco.org/UNESCO%20Geoparks/Quaternary%20Geopark%20Northern%20Grana

da%20Valleys%20%E2%80%93%20SPAIN/Application_dossier/Quaternary_Geopark_Northern_Gran

ada_Valleys-SPAIN-Application_Dossier.pdf που είναι ένα πλήρες άρθρο για το Γεωπάρκο της 

Γρανάδα.  

 

 

 

 

 

 

https://teamsnet.unesco.org/UNESCO%20Geoparks/Quaternary%20Geopark%20Northern%20Granada%20Valleys%20%E2%80%93%20SPAIN/Application_dossier/Quaternary_Geopark_Northern_Granada_Valleys-SPAIN-Application_Dossier.pdf
https://teamsnet.unesco.org/UNESCO%20Geoparks/Quaternary%20Geopark%20Northern%20Granada%20Valleys%20%E2%80%93%20SPAIN/Application_dossier/Quaternary_Geopark_Northern_Granada_Valleys-SPAIN-Application_Dossier.pdf
https://teamsnet.unesco.org/UNESCO%20Geoparks/Quaternary%20Geopark%20Northern%20Granada%20Valleys%20%E2%80%93%20SPAIN/Application_dossier/Quaternary_Geopark_Northern_Granada_Valleys-SPAIN-Application_Dossier.pdf


Φωτογραφίες Τρίτη μέρα 

 

  

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην περιοχή της Ανδαλουσίας βρέθηκαν τα πιο σημαντικά ευρήματα της 

Προ Αρχαϊκής Αραβικής περιόδου πριν από 4000 περίπου χρόνια. Επισκεφτήκαμε την αρχαιολογική 

πόλη Castellón Alto de Galera που εντάσσεται στο πλαίσιο του Πολιτισμού του El Argar, κατά τη διάρκεια 

μιας προχωρημένης περιόδου του Ολικού Χάλκινου Χρόνου, και χρονολογείται μεταξύ 1900-1600 π.Χ. 

Στην συνέχεια αναφέρονται κάποια συνδέσεις αυτού του Αρχαίου Πολιτισμού με αρχαίους ελληνικούς 

πολιτισμούς, από άρθρα στο διαδίκτυο όπως αναφέρονται στις πηγές:  

 https://peripluscd.wordpress.com/tag/Νουραγικός Πολιτισμός/ 

“Δεν πρόκειται απλώς για ιδέα δελεαστική, αλλά και για λογική υπόθεση, καθώς οι Μινωίτες ήταν ικανοί 

στη ναυσιπλοΐα, το εμπόριο, και την εξεύρεση μετάλλων. Αν είχαν μάθει κάτι για την Ιβηρική χερσόνησο, 

θα τους είχε κάλλιστα προσελκύσει. Όμως, ενώ κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιούσαν τη νησιωτική 

ρότα τήςΜεσογείου που οδηγούσε προς δυσμάς (Rhys Carpenter, Οι Έλληνες στην Ισπανία), μέχρι 

στιγμής δεν υπάρχουν πειστικές ενδείξεις περί αυτού. Οι ανασκαφές στην Αλμερία για τον πολιτισμό Los 

Millares, που μάλλον χρονολογείται στο 2000-1800 π.Χ., αποκάλυψαν ορισμένα είδη που θυμίζουν 

αιγαιακούς πολιτισμούς, αλλά δεν υπάρχει καμιά ένδειξη που ν’ αποδεικνύει σαφώς τη σύνδεση. Είδη 

σαν και αυτά δεν αντιπροσωπεύουν μάλλον τίποτε περισσότερο από κάποιον περιστασιακό 

παραλληλισμό. Άλλα ευρήματα, μιας κάπως μεταγενέστερης περιόδου στην Ισπανία, παρέχουν πιο 

συγκεκριμένες ενδείξεις επαφών με τις χώρες τής ανατολικής Μεσογείου, εφόσον μπορούν άψογα ν’ 

αντιστοιχιστούν με υλικά από την αιγυπτιακή Αμάρνα, του 1400-1200 π.Χ. Τα πολύ γνωστά στην 

ισπανική αρχαιολογία αιγυπτιακά εμπορικά είδη αυτής της χρονικής περιόδου, είναι σχεδόν βέβαιο πως 

συνδέονται μάλλον με Φοίνικες μεσάζοντες. Μέχρι στιγμής, είδη σαν αυτά μπορούν μάλλον να 

θεωρηθούν ως οι παλαιότερες ενδείξεις άμεσων επαφών ανάμεσα στην Ιβηρία και τους θαλασσοπόρους 

τής ανατολικής Μεσογείου.” 

https://peripluscd.wordpress.com/tag/Νουραγικός%20Πολιτισμός/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhys_Carpenter
http://en.wikipedia.org/wiki/Province_of_Almer%C3%ADa
http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Millares
http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Millares
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B2%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82


 

 

 

https://peripluscd.wordpress.com/tag/εποχή του Χαλκού/  

Υπάρχουν κάποιοι “μη καθιερωμένοι” ιστορικοί, που συνδέουν την ξεχωριστή κουλτούρα Los Millares, 

στην Αλμερία, με τον Πρώιμο μινωικό αποικισμό τής Ισπανίας (W. Sheppard Baird). Ακόμη μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει ο επόμενος πολιτισμός, ο αργαρικός, που άνθισε στην περιοχή El Argar, 

επίσης στην Αλμερία, στη σημερινή ανατολική Ανδαλουσία, μεταξύ 1800 και 1300 ΠΚΧ. Η κουλτούρα 

αυτή χαρακτηρίζεται από την πρώιμη υιοθέτηση του μπρούντζου, που της επέτρεψε να κυριαρχήσει 

τοπικά στους γείτονές της, οι οποίοι ήταν ακόμη στην εποχή τού χαλκού (την χαλκολιθική). Οι τεχνικές 

εξόρυξης και μεταλλουργίας των ανθρώπων τού αργαρικού πολιτισμού ήταν προηγμένες, με τον 

μπρούντζο, το ασήμι, και το χρυσάφι, που εξόρυσσαν κι επεξεργάζονταν, φτιάχνοντας όπλα, μα και 

κοσμήματα. Ανέπτυξαν εξελιγμένες τεχνικές αγγειοπλαστικής, και συναλλάσσονταν με άλλες φυλές. 

 

Έτσι τελείωσε και η Τρίτη μέρα του σεμιναρίου απολαμβάνοντας την Ιστορία και τις φυσικές ομορφιές 

της Αλγερίας μέσα από τα αρχαϊκά ευρήματα. Το βράδυ οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο συνέδριο 

είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα κονσέρτο με κιθάρες φλαμένκο που έγινε ειδικά για τους σκοπούς 

του σεμιναρίου και της συμμετοχής πολών ξένων εκπαιδευικών στο σεμινάριο. Η κιθάρα είναι το 

κυρίαρχο όργανο που χρησιμοποιείται για να συνοδεύσει το τραγούδι Flamenco. Η διαδικασία 

κατασκευής της  είναι σύνθετη, και απαιτεί την τεχνογνωσία και την εμπειρία  ειδικευμένων 

παραδοσιακών βιοτεχνών. Το περαιτέρω στοιχείο που απαιτείται προκειμένου να παραχθεί  ένας σαφής 

και χαρακτηριστικός Flamenco ήχος από την κιθάρα είναι να είναι παιγμένη, μεταχειρισμένη και 

καλοδιατηρημένη. Σε γενικές γραμμές, η Flamenco κιθάρα και η κλασσική ή ισπανική,  είναι διαφορετικά 

όργανα επειδή το κάθε ένα όργανο  παράγει ένα διαφορετικό είδος ήχου. Πραγματικά εντυπωσιακό και 

ταυτόχρονα αρκετά απολαυστικό κονσέρτο καθώς στο κονσέρτο και γενικά όλη την βραδιά πλαισίωσαν 

αρκετοί μόνιμοι κάτοικοι του Velez Blanco που ήταν το χωριό που μέναμε τα βράδια.   

 

Την τέταρτη μέρα της συνάντησης (τελευταία μέρα του προγράμματος σε σχέση με την εκπαίδευση) την 

περάσαμε στο σχολείο  όπου οι μαθητές τελείωσαν την εργασία τους σε σχέση με τις δραστηριότητες 

τις οποίες κάναμε τις προηγούμενες δύο μέρες μέσα από την μη τυπική εκπαίδευση, έγινε διαγωνισμός 

φωτογραφίας από τις φωτογραφίες που έβγαλαν οι μαθητές και παρουσίασαν την δουλειά τους οι 

ομάδες των μαθητών από όλα τα σχολεία που λάμβαναν μέρος στην συνάντηση. Έγιναν παρουσιάσεις 

σε σχέση με το σχολείο μας την χωρα μας αλλά και τα ορυκτά που συναντούμε στο Γεωπάρκο Τροόδους 

καθώς επίσης και την ιστορία γένεσης της Κύπρου από τον βυθό της θάλασσας σύμφωνα με τα 

επιστημονικά δεδομένα του Γεωπάρκου Τροόδους. Οι εκπαιδευτικοί είχαν μια συνάντηση συζητώντας  

https://peripluscd.wordpress.com/tag/εποχή%20του%20Χαλκού/
http://www.minoanatlantis.com/Minoan_Spain.php
http://atlantipedia.ie/samples/baird-w-sheppard/
http://en.wikipedia.org/wiki/Argaric_culture
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Tags&t=kithara
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Tags&t=flamenco
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Tags&t=flamenco
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Tags&t=kithara
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Tags&t=flamenco
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Tags&t=kithara


 

 

όλα τα τεκταινόμενα σε σχέση με το σεμινάριο που έγινε αλλά και για μελλοντικά σεμινάρια του 

προγράμματος. Να αναφερθεί ότι στον διαγωνισμό φωτογραφίας που έγινε στο σχολείο IES José Marín 

στο  Vélez Rubio (Spain) η μαθήτρια Ιωάννου Στέφανη του σχολείου μας πήρε το πρώτο βραβείο και ο 

μαθητής Σάββα Ραφαήλ το τρίτο βραβείο. Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας που 

πήραν μέρος στο σεμινάριο κάνοντας μας περήφανους ακόμα μια φορά.   

Φωτογραφίες 4η μέρα 

 

  

   

Αφού τελειώσαμε με την τελετή λήξης στο σχολείο και δόθηκαν τα πιστοποιητικά από τον Διευθυντή του 

Ισπανικού σχολείου που διοργάνωνε το σεμινάριο είχαμε μια ξενάγηση στην πόλη που φιλοξενούσε το 

σεμινάριο που είναι μια από τις πιο ιστορικές πόλεις της Αλμερίας. Επισκεφτήκαμε έτσι το Ιστορικό 

κέντρο του Vélez Rubio, τον καθεδρικό ναό της πόλης τύπου Μπαροκ (Parish Church of Our Lady of 

the Incarnation, 

http://www.velezrubio.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=VelezR&ref=099-MT-001)  

http://www.velezrubio.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=VelezR&ref=099-MT-001


 

 

που ανακαινίστηκε μετά τον μεγάλο σεισμό του 1751 μ.χ. και τέλος το Αρχαιολογικό Γεωλογικό Μουσείο 

Miguel Guirao (πληροφορίες και φωτογραφίες της επίσκεψης μας μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα 

του μουσείου  

https://www.facebook.com/MuseoComarcalVelezanoMiguelGuirao/). Πληροφορίες για την ιστορική 

αυτή πόλη μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα http://www.velezrubio.es/. Το πρωινό μας τέλειωσε 

απολαμβάνοντας όλο το γκρουπ μια γιγάντιά Ισπανική Paella με χοιρινό χαρακτηριστικό φαγητό της 

Ανδαλουσίας στο πολιτιστικό κέντρο της πόλης.  

  

Επίσημα πλέον το σεμινάριο τελείωσε με το πάρτι αποχαιρετισμού που έγινε την ίδια μέρα το βράδυ. Οι 

μαθητές είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν σε μια πολυπολιτισμική βραδιά χορεύοντας σε ρυθμούς 

Ισπανίας, Κύπρου, Βουλγαρίας, Γαλλίας, Ουγγαρίας και Πολωνίας. Οι μαθητές άρχισαν να 

αποχωρίζονται καθώς πρώτη έφυγε η ομάδα από την Γαλλία το ίδιο κιολας βράδυ. 

 

Παρασκευή 12 Απριλίου ήταν και η ημέρα της επιστροφής μας με επίσκεψη στην ιστορική πόλη της 

Γρανάδας που έχει χαρακτηριστεί και το στολίδι της Αλμερίας και ολόκληρης της Ισπανίας, μια πόλη των 

200000 κατοίκων που ταυτόχρονα φιλοξενεί πέραν των 50000 τουριστών ημερησίως, η πόλη με τα 

γραφικά δρομάκια, τις ανηφόρες και τις κατηφόρες και τα αξιοθαύμαστα μουσεία, αρχιτεκτονικά 

αξιοθέατα και την μαγευτική θέα από οποιοδήποτε σημείο της πόλης. Φτάσαμε στην Γρανάδα στις 11 

το πρωί και για 4 ώρες δεν χορταίναμε να περπατούμε και να εξερευνούμε την πόλη με τα πάμπολα 

μουσεία και την θαυμαστή αρχιτεκτονική της. Επισκεφτήκαμε το Πρώτο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας 

από τα μέσα του 18ου αιώνα που είναι τώρα μουσείο και θαυμάσαμε την φανταστική τοποθεσία του  

 

https://www.facebook.com/MuseoComarcalVelezanoMiguelGuirao/
http://www.velezrubio.es/


 

 

Κάστρου της Αλάμπρας που φυλάει την πόλη της Γρανάδας τα τελευταία 1000 χρόνια 

(http://www.alhambra-patronato.es/index.php/Conocer-la-Alhambra/9/0/)  

 

Στις 4 το απόγευμα ξεκινήσαμε το μακρύ ταξίδι της επιστροφής πιάνοντας το λεωφορείο για το 

αεροδρόμιο της Μαλαγάς όπου είχαμε την πτήση μας για Μαδρίτη το βράδυ και ακολούθως για Λάρνακα 

μέσω Αθήνας που φτάσαμε την άλλη μέρα στις 10 η ώρα το πρωί.  

 

Νικόλας Νικολάου  

Συντονιστής Ευρωπαικού προγράμματος  

Erasmus Plus Program “GEOPARKS - NATURAL AND CULTURAL HERITAGE THAT JOINS EUROPEAN 

STUDENTS AND TEACHERS” 2018- 1-PL01-KA229-050575 

Λύκειο Αγίου Ιωάννη 

 

 

http://www.alhambra-patronato.es/index.php/Conocer-la-Alhambra/9/0/

