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Συμμετοχή του Λυκείου Αγίου Ιωάννη στο σεμινάριο για τους μαθητές στην 

Γουαδελούπη με το Erasmus Plus Program “GEOPARKS - NATURAL AND 

CULTURAL HERITAGE THAT JOINS EUROPEAN STUDENTS AND TEACHERS” 

2018- 1-PL01-KA229-050575 
  

Εισαγωγή 

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 του 
Β31 και Κουμουδιού Ραφαέλια του Β32 και τους καθηγητές 
Νικολάου Νικόλα (καθηγητή Φυσικής) και Ελευθερίου Πέτρο 
(καθηγητή Τεχνολογίας).   
Η αποστολή ξεκίνησε τα ξημερώματα της 18ης Ιανουαρίου 
από το αεροδρόμιο Λάρνακας και έφτασε στο αεροδρόμιο 
της Γουαδελούπης στις 8:00 το βράδυ στις 19 Ιανουαρίου 
μετά από στάση στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας και του 
Παρισιού με την εταιρεία LOT και έπειτα με την LEVEL. Στο 
μεταξύ είχαμε την ευκαιρία να διανυκτερεύσουμε και ένα 
βράδυ στο Παρίσι και έτσι ευκαιρήσαμε να δούμε και μερικά 
αξιοθέατα στο Παρίσι όπως, τον Πύργο του Άιφελ, την αψίδα 
του Θριάμβου, το μουσείο του Λούβρου αλλά και να 
περπατήσουμε και στις μεγάλες λεωφόρους της πόλης.  
Πύργος του Άιφελ (Tour Eiffel) 
Ο Πύργος του Άιφελ, με ύψος 324 μ., κόβει την ανάσα! Το 
πιο γνωστό ίσως 
ορόσημο της Ευρώπης 
και αναμφίβολα το πιο 
διάσημο σύμβολο του 
Παρισιού, εντοπίζεται 
στο 7ο Διαμέρισμα στην 

περιοχή Champs de Mars. Χτίστηκε από τον γνωστό για τις 
επαναστατικές ιδέες του αρχιτέκτονα Γκούσταβ Άιφελ για την 
Παγκόσμια Έκθεση του 1889, η οποία πραγματοποιήθηκε για 
τον εορτασμό της Γαλλικής Επανάστασης του 1789. 
Έχει 1.665 σκαλιά, που φτάνουν μέχρι τα 125 μ., και αντίστοιχα 
3 ορόφους στα 95 μ., 125 μ. και 310 μ. αντίστοιχα. Στον πρώτο 
όροφο σας περιμένουν η έκθεση παλιών μηχανισμών, αίθουσες 
multimedia για ενημέρωση με σχέση το μνημείο, καταστήματα, 
bar κι ένα εστιατόριο.  
Επίσης μπορείτε να δείτε στις πλευρές του γράμματα, ύψους 60 
εκ., που παραθέτουν ονόματα 72 Γάλλων επιστημόνων, 
ιστορικών προσώπων και καλλιτεχνών. Στον δεύτερο όροφο ο 
επισκέπτης βρίσκει κατάστημα αναμνηστικών, καφετέρια κι ένα 
από τα καλύτερα εστιατόρια στο Παρίσι, το Le Jules Verne. Στο τρίτο επίπεδο υπάρχει 
αναπαράσταση του γραφείου του Γκούσταβ Άιφελ, κέρινα ομοιώματα του ιδίου και της κόρης του 
και αναμφίβολα… φανταστική θέα. 
Ήξερες ότι… 

• Αναβοσβήνουν τα φώτα του κάθε μία ώρα για 5΄ από το σούρουπο μέχρι τη 01:00; 



GEOPARKS - NATURAL AND CULTURAL HERITAGE THAT JOINS 

EUROPEAN STUDENTS AND TEACHERS   

   

• Στον βόρειο πυλώνα του υπάρχει η προτομή του δημιουργού του Γουστάβου Άιφελ, που 
τοποθετήθηκε εκεί το 1929; 

• Οι μακρόστενοι κήποι μπροστά στον Πύργο παλιά ήταν χώροι παρελάσεων; 
• Ο Γουστάβος Άιφελ έχει δηλώσει ότι το σχήμα του «το πήρε από τον ίδιο τον άνεμο»; 

• Από το τρίτο επίπεδο η θέα εκτείνεται στα 80 χλμ.; 
 

 
 
Αψίδα του θριάμβου (L’ arc de triomphe) 
Δώδεκα Λεωφόροι συναντώνται στην Αψίδα του 
Θριάμβου, σχηματίζοντας ένα αστέρι και 
προσφέροντας ένα θέαμα εντυπωσιακό! Το 
επιβλητικό μνημείο κοσμεί την Place Charlesde 
Gaulle, στο 8ο Διαμέρισμα, στα ξακουστά Ηλύσια 
Πεδία (Champs Elysees).  
Οι εργασίες για την ύψους 50 μ. αψίδα ξεκίνησαν το 
1806, προς τιμή της ναπολεόντειας νίκης στο 
Αούστερλιτς, αλλά ολοκληρώθηκαν το 1836 εξαιτίας 
της πτώσης του αυτοκράτορα. Τέσσερα χρόνια 
αργότερα, η πομπή της κηδείας του Ναπολέοντα 
πέρασε κάτω από αυτή. Η Αψίδα του Θριάμβου είναι 
στο κέντρο της νοητής ευθείας που σχηματίζουν τρεις 
αψίδες, ανάμεσά τους η Αψίδα του Θριάμβου του 
Καρουσέλ (μπροστά στο Λούβρο) και η Αψίδα της 
Defense.  
H θέα από ψηλά είναι ανεπανάληπτη, καθώς μπορείτε 
να δείτε το σχήμα αστεριού που σχηματίζουν οι 12 
λεωφόροι που καταλήγουν σε αυτή. Στην αψίδα 
βρίσκεται, επίσης, και το Μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη, ο βωμός του οποίου φέρει φλόγα που 
άναψε για πρώτη φορά το 1921 στη μνήμη των πεσόντων 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.  
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Μουσείο του Λούβρου (Musée du Louvre) 
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία Tέχνης 
στον κόσμο. Βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού, ανάμεσα στη 
δεξιά όχθη του Σηκουάνα και την οδό Ριβολί (rue de Rivoli), 
στο 8ο Διαμέρισμα. 
Στις τρεις πτέρυγές του, χωρισμένες σε επτά ενότητες, 
φιλοξενούνται οι συλλογές του, τρεις από τις οποίες 
αποτελούνται από θησαυρούς της Αρχαίας Ελληνικής, της 
Αιγυπτιακής και Ετρουσκικής και της Ρωμαϊκής περιόδου. 
Διάσημα γλυπτά, όπως η Αφροδίτη της Μήλου και η Νίκη της 
Σαμοθράκης, έχουν περίοπτη θέση. 
Από την άλλη και η ζωγραφική εκπροσωπείται επάξια, με τη 
Μόνα Λίζα και τη Μαντόνα των Βράχων του Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι αλλά και τους πίνακες των Φραγκονάρ, Ρέμπραντ, 
Ρούμπενς, Πισσάρο, Τισιανού, Βερονέζε, Καραβάτζιο, Τζότο, 
Βερμέερ και πολλών άλλων μεγάλων ζωγράφων που κοσμούν 
τις αίθουσες. 
Η πτέρυγα με τις ελληνικές αρχαιότητες (από την Κλασική 
μέχρι την Ελληνιστική περίοδο) βρίσκεται στο ισόγειο και στον 

πρώτο όροφο της Πτέρυγας 
Σιλί. Το Λούβρο έγινε μουσείο 
μετά τη Γαλλική Επανάσταση, 
καθώς μέχρι τότε λειτουργούσε 
ως ανάκτορο των βασιλέων της 
Γαλλίας και πιο πριν ως απλό 
φρούριο. 
Συγκεκριμένα, το κτήριο που 
σήμερα το στεγάζει, 
οικοδομήθηκε σταδιακά, 
αλλάζοντας μορφή ανάλογα με 
τις χρήσεις του. Η είσοδος των 
επισκεπτών γίνεται από τη 
Γυάλινη Πυραμίδα, που έχει 
κατασκευαστεί στην κεντρική 
αυλή από τον αρχιτέκτονα Leoh 
Ming Pei, εγκαινιάστηκε το 1989 
και σηματοδότησε την πρώτη 

ανανέωση του μουσείου.  



GEOPARKS - NATURAL AND CULTURAL HERITAGE THAT JOINS 

EUROPEAN STUDENTS AND TEACHERS   

   

Άφιξη στην Γουαδελούπη 
Την επομένη πήραμε την τελική μας πτήση με 
προορισμό το αεροδρόμιο της Γουαδελούπης. Στο 
αεροδρόμιο του Point-A_Pitre της  Γουαδελούπης 
ενοικιάσαμε αυτοκίνητο από εταιρεία ενοικίασης  
και ακολούθως πήγαμε στο σχολείο όπου μας 
περίμεναν οι μαθήτριες με τους γονείς τους για να 
παραλάβουν τις μαθήτριες και να φιλοξενηθούν 
στα σπίτια τους. Οι καθηγητές έμειναν σε σπίτι 
που είχαν ενοικιάσει για τους σκοπούς του 
σεμιναρίου. Το σχολείο ανήκε στο μεγάλο τροπικό 
νησί της Γουαδελούπης το Basse – Terre όπως 
ονομάζεται και ήταν στην περιοχή του Pointe 
Noire (παραθαλάσσια μικρή πόλη στα δυτικά του 
νησιού όπως φαίνεται στον χάρτη).  
 
Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 
Την πρώτη μέρα, στις 20 Ιανουαρίου, η Κυπριακή 
ομάδα που είχε φτάσει μια μέρα πιο νωρίς είχε την 
ευκαιρία να απολαύσει  μαγικά τοπία κα στην ανατολική αλλά και στην δυτική πλευρά του νησιού. 
Στο χάρτη που ακολουθεί σημειώνουμε το μέρος που μέναμε και με βέλος την διαδρομή που 
ακολουθήσαμε μαθητές και καθηγητές την πρώτη μέρα που είχαμε ελεύθερη πριν ξεκινήσει το 
σεμινάριο μας την Τρίτη 21 Ιανουαρίου (σημειωμένα είναι επίσης και τα σημεία που κάναμε στάση 
για να απολαύσουμε και να δούμε την περιοχή καλύτερα).  Συγκεκριμένα ξεκινήσαμε από τον χώρο 
που μέναμε και εξερευνήσαμε λίγο το παραλιακό χωριό Pointe Noire και στην συνέχεια διασχίσαμε 
το νησί μέσα από το εθνικό πάρκο απολαμβάνοντας όλες τις ομορφιές ενός τροπικού νησιού μέσα 
από την λεωφόρο route de la traverse που μας οδηγούσε κατευθείαν στην ανατολική πλευρά του 
Basse Terre. Κάναμε μια στάση μέσα στο εθνικό πάρκο όπου απολαύσαμε την χλωρίδα και την 
πανίδα της περιοχής μέσα από τους καταρράκτες που αναπηδούσαν κάνοντας το τοπίο μαγευτικό. 
Όσο και να θέλουμε να το αναπαραστήσουμε με λόγια δεν μπορεί κανείς να καταλάβει την αίσθηση 
του να φύγεις από ένα χειμωνιάτικο κλίμα και να είσαι σε ένα τροπικό κλίμα σε μια θερμοκρασία 
που κυμαινόταν για όλες τις μέρες που μείναμε από 25 μέχρι 30οC και να μπορείς να κάνεις μπάνιο 
στις παραλίες καθημερινά εκεί που ξαφνικά μπορεί να έβρεχε και να έβρεχε αρκετά. Το κλίμα, η 
βλάστηση και γενικά το όλο περιβάλλον ήταν για εμάς κάτι πρωτόγνωρο. Τέλος περάσαμε στο 
Grande Terre και κάναμε στάση στην πόλη Le Gosier (Le Gosier is the third most 
populated commune in the French overseas region and department of Guadeloupe, in the Lesser 
Antilles. Located on the south side of the island of Grande-Terre and part of the urban 
area of Pointe-à-Pitre, it is the largest conurbation in Guadeloupe.) όπου φάγαμε για μεσημεριανό 
και απολαύσαμε ένα κοκτέιλ φρούτων σε μια πολυσύχναστη τουριστική παραλία. Το απόγευμα 
πιάσαμε τον δρόμο της επιστροφής περνώντας και από το νότιο τμήμα του νησιού που μέναμε και 
σταματώντας για λίγο στην παραλία κοντά στο χωριό Marigot. Άγρια τροπική βλάστηση και 
πανέμορφες παραλίες σε όλη την διαδρομή, ένα μέρος που θα μπορούσαμε να ζούμε για πάντα 

και να ταιριάζει πλήρως το τραγούδι: καλοκαιρινές διακοπές για πάντα 😊  

https://en.wikipedia.org/wiki/Commune_in_France
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_region
https://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_department
https://en.wikipedia.org/wiki/Guadeloupe
https://en.wikipedia.org/wiki/Lesser_Antilles
https://en.wikipedia.org/wiki/Lesser_Antilles
https://en.wikipedia.org/wiki/Grande-Terre
https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Pointe-%C3%A0-Pitre
https://en.wikipedia.org/wiki/Conurbation
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Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 – 1η μέρα του σεμιναρίου.  
Την πρώτη μέρα του σεμιναρίου λόγω των απεργιών που 
έκαναν οι καθηγητές, οι μαθητές μεταφέρθηκαν στην παραλία 
όπου είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε στενές σχέσεις 
φιλίας μαζί με τα παιδιά από τις άλλες χώρες που λάμβαναν 
μέρος στο σεμινάριο (Γαλλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία 
και Πολωνία) μετά από αρκετές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
μη τυπικής εκπαίδευσης για σπάσιμο του πάγου μεταξύ μας 
(ice breaking).  Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι για εμάς 
ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία και μια διαφορετική προσέγγιση 
του πολιτισμού τους αφού ακόμη και σε περιπτώσεις που 
υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, υπάρχει ο ευχάριστος τρόπος 
να τα ξεπεράσεις. Λόγω αυτής της απεργίας το πρόγραμμα 
τροποποιήθηκε ελαφρώς. Ταυτόχρονα την ίδια ώρα οι 
εκπαιδευτικοί είχαν συνάντηση και συζήτηση για την πορεία 
του προγράμματος μέσα από τις αλλαγές που είχαν προκύψει 
από  
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Μετά το μεσημέρι και αφού περάσαμε το πρωινό σε ξεχωριστές δραστηριότητες, μαθητές και 
εκπαιδευτικοί, συγκεντρωθήκαμε στο Habitation Cote sous le Vent σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 
ενός βοτανικού πάρκου. Εκεί είδαμε και το μουσείο των πειρατών, μια έκθεση για τα επαγγέλματα 
από ξύλο της περιοχής και το σπίτι των πεταλούδων. Σε αυτό το πάρκο μέσα από μια εκπαιδευτική 
δραστηριότητα (κυνήγι θησαυρού που η κάθε ομάδα καλείτο να ξεκινήσει από διαφορετικό σημείο 
και μέσα από το συμπλήρωμα ενός ερωτηματολογίου) που κράτησε 3 ώρες, γνωρίσαμε ιστορικά 
και πολιτισμικά την περιοχή την οποία βρισκόμαστε. Ήταν μια εμπειρία που πέραν από τα 
εντυπωσιακά εκθέματα που κάποια από αυτά πρώτη φορά βλέπαμε (ιστορία των πειρατών της 
καραϊβικής, δέντρα καφέ και άλλα τροπικά δέντρα, ξυλόσπιτα και αρχοντικά του 16ου και 17ου αιώνα 
και άλλα πολλά) καταφέραμε να ενημερωθούμε για την κουλτούρα της περιοχής και σε γενικές 
γραμμές να περάσουμε ένα ευχάριστο απόγευμα αποκτώντας και την γνώση για την περιοχή.  
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Αφού τελειώσαμε την εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Habitation Cote sous le Vent μεταβήκαμε σε 
μια πολύ κοντινή τοποθεσία στο Πάρκο και εκτροφείο ψαριών Parc Aquacole σε μια φανταστική 
τοποθεσία με απέραντη θέα από λίμνες και πράσινο. Ήταν ένα μαγευτικό τοπίο για την 
παραδοσιακή βραδιά που μας επιφύλασσε η ομάδα του προγράμματος με τους γονείς τους από 
την Γουαδελούπη. Έτσι η πρώτη μας μέρα του σεμιναρίου τέλειωσε με παραδοσιακό δείπνο με 
φαγητά της περιοχής (τα περισσότερα με ψάρια) και με παραδοσιακή μουσική και χορούς όπως 
μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες που ακολουθούν.  
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Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 
Τη δεύτερη μέρα του σεμιναρίου, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, στο πρόγραμμα υπήρχε ολοήμερη εκδρομή 

στο ενεργό 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: «χλωρίδα και πανίδα της περιοχής», «πετρώματα κα 

γεωλογία» και «το ηφαίστειο». Μετά την εκπαιδευτική δραστηριότητα στο ηφαίστειο στο σεμινάριο 

που κράτησε 6 ώρες, πήγαμε στην παραλία όπου είχαμε ελεύθερο χρόνο με τα υπόλοιπα παιδιά που 

λάμβαναν μέρος. 

Ενεργό Ηφαίστειο Soufriere στη Γουαδελούπη 
Οι περισσότεροι όταν σκέφτονται ηφαίστεια έχουν στο μυαλό τους την Αίτνα ή το Κρακατοα, αλλά 

ξεχνούν ότι υπάρχουν πολλά και στην Καραϊβική. Το ηφαίστειο Soufriere στη Γουαδελούπη είναι 

στην πιο ψηλή κορυφή στις Μικρές Αντίλλες και είναι η περιοχή όπου καταγράφηκε η πρώτη 

έκρηξη γύρω στα 1660. Ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει μέχρι την κορυφή του ηφαιστείου, 

αν και είναι αρκετά δύσκολη η ανάβαση, αλλά αξίζει τον κόπο. Το καταπράσινο τοπίο είναι γεμάτο 

με θερμικές σχισμές, ενώ η θέα από την κορυφή θα σας κόψει την ανάσα! Για να μπορέσει κανείς 

να αντιληφθεί την μαγεία του θεάματος αρκεί να δει το ντοκιμαντέρ της ΕΤ3 στην ιστοσελίδα 

https://www.ert.gr/ert3/ert3-protaseis/ert3-sto-nisi-a-tileoptiki-metadosi-ntokimanter-trailer-06-

08/, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα πιο κάτω: “Θρονιασμένη επάνω στις Μικρές Αντίλλες με το 

θαυμάσιο ηφαίστειό της, η Γουαδελούπη έχει ευλογηθεί με θεαματικά και ποικίλα τοπία. Παρά το 

https://www.ert.gr/ert3/ert3-protaseis/ert3-sto-nisi-a-tileoptiki-metadosi-ntokimanter-trailer-06-08/
https://www.ert.gr/ert3/ert3-protaseis/ert3-sto-nisi-a-tileoptiki-metadosi-ntokimanter-trailer-06-08/
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υψηλό κόστος ζωής, η αρμονία βασιλεύει πάνω από την πλούσια ποικιλία πολιτισμών και 

θρησκειών του αρχιπελάγους.” 
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Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 
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). Στην 

συνέχεια, επισκεφθήκαμε το πολιτιστικό αξιοθέατο l’Anse à la Barque όπου επίσης ο ξεναγός 

(και η χαρά μας δεν περιγραφόταν όταν είδαμε ότι μόλις ο ξεναγός έμαθε ότι είμαστε από Κύπρο 

ξεκίνησε να μας μιλάει ελληνικά καθώς κατά την διάρκεια των σπουδών του έκαμε δύο χρόνια 

Erasmus στην Ελλάδα και έμαθε να μιλάει ελληνικά) αναφέρθηκε στην ιστορία και στα γεγονότα 

που συνέβησαν εκεί. Επίσης, επισκέφθηκαν το geothermal power plant.Τέλος, επισκεφθήκαμε 

το εθνικό πάρκο γεωλογίας Cousteau Reserve.Οι βόλτες ολοκληρώθηκαν με μεσημεριανό στην 

παραλία. 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.  

Το νησί Basse Terre στην Γουαδελούπη  
Η Μπας-Τερ (γαλλικά: Basse-Terre) είναι νησί στην Καραϊβική και μάλιστα ένα από τα δύο νησιά 

που αποτελούν την Γουαδελούπη, με το άλλο είναι η Γκραντ-Τερ (Γουαδελούπη). Τα δύο νησιά 

χωρίζονται με ένα στενό κανάλι, το οποίο ονομάζεται Ριβιέρ Σαλέ (Rivière Salée, Αλμυρός 

Ποτάμος). Έχει έκταση 847,82 τ.χλμ. και 186.661 κατοίκους (2006). Κύριος οικισμός του νησιού 

είναι η Μπας-Τερ με 11.894 κατοίκους (2006). 

Το νησί Basse Terre αποτελείται από ένα σύμπλεγμα από σύνθετα ηφαίστεια που αποτελούν 

μέρος του ηφαιστειακού τόξου των Μικρών Αντίλλων. Η μορφολογία αυτών των ηφαιστείων και 

η χερσαία συνέχεια της μορφολογίας είναι μοναδικές στο είδος τους και κρύβουν αρκετές 

περιοχές με αυξημένη θερμοκρασία στο εσωτερικό τους. Οι επόμενοι δύο χάρτες υποδεικνύουν 

τις περιοχές που επισκεφτήκαμε και πληροφορηθήκαμε την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020.  Στον 

πρώτο χάρτη νοτιοδυτικά φαίνονται όλες οι περιοχές που επισκεφτήκαμε και πληροφορηθήκαμε 

για αυτές όπως θα δείτε από τις φωτογραφίες.  

Έντονο το αίσθημα της ιστορίας που είναι αρκετά γνωστή σε μας μέσω της δουλείας που 

επικρατούσε από τους ανθρώπους που έπαιρναν σαν δούλους από την Αφρική, επίσης για τους 

εκπαιδευτικούς έντονα τα συναισθήματα με τοπία που θύμιζαν να έβγαιναν από τα κόμικς της 

εποχής της δεκαετίας του 80 (περιπέτεια, Μπλεκ, Μαρκ και άλλα κόμικς που αναφέρονταν στους 

πειρατές και σε κόλπους της Καραϊβικής που μπορούσαν να ήταν κρυμμένοι, κατάλληλοι για τις 

περιπέτειες που αναπηδούσαν μέσα από τα κόμικς).  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84-%CE%A4%CE%B5%CF%81_(%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%82-%CE%A4%CE%B5%CF%81
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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 είχαν την ευκαιρία να μάθουν  να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς και να παίζουν 

παραδοσιακά μουσικά όργανα. Είχαν επίσης την ευκαιρία να μάθουν να φτιάχνουν καλάθια από 

φύλλα φοινικιών. 

Τελικές Παρουσιάσεις μαθητών  
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Πλέξιμο καλαθιών με φύλλα φοίνικα 
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Παραδοσιακοί χοροί και μουσική από Γουαδελούπη  
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Αποχαιρετηστήριο πάρτυ και αντίο Γουαδελούπη – μάλλον στον επανειδείν  
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!  
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Δρόμος της επιστροφής  
Την τελευταία στο εξωτικό αυτό νησί μέρα οι Κύπριοι μαθητές και καθηγητές, αποφάσισαν να την 

περάσουν στην παραλία απολαμβάνοντας παγωτό αλλά και μπάνια στα καταγάλανα νερά της 

Καραϊβικής. 

 

Το απόγευμα μεταφερθήκαν στο αεροδρόμιο της Γουαδελούπης και η ώρα 9:35 ξεκινήσαν το 

μεγάλο ταξίδι των 8¨30 ωρών για το Παρίσι. Στις 11:30 της επόμενης μέρας (Κυριακή 26 

Ιανουαρίου) έφτασαν στο Παρίσι όπου οδικώς μεταφερθήκαν στο αεροδρόμιο από το οποίο θα 

ταξιδεύαν για Πολωνία. Στις 10:45 το βράδυ ύστερα από μια 45λεπτη καθυστέρηση άρχισε το ταξίδι 

για την Πολωνία. Δυστυχώς, λόγω της καθυστέρησης στο Παρίσι έχασαν την πτήσης μας για 

Κύπρο με αποτέλεσμα να μείνουν στην Βαρσοβία ένα βραδύ. Την επόμενη μέρα στις 11:25 

ταξιδέψαν στο Βουκουρέστι, Ρουμάνια και στις 2 το μεσημέρι από Ρουμανία, Λάρνακα. Κάπου εκεί 

τελείωσε το μοναδικό ταξίδι στην πανέμορφη Γουαδελούπη. 

 

Παρόλη την ταλαιπωρία της τελευταίας μέρας (ή μάλλον των δύο τελευταίων μερών για το ταξίδι της 

επιστροφής) για εμάς, για όλους τους συμμετέχοντες από Κύπρο ήταν μια μοναδική εμπειρία που 

θα μας μείνει αξέχαστη, ένα ταξίδι που όλοι μας θα θέλαμε να το επαναλάβουμε, μια εμπειρία ζωής 

με συναισθήματα που θα μείνουν χαραγμένα στην μνήμη μας για πάντα.  
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