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Φιλοξενία ομάδας μαθητών και καθηγητών του Λυκείου Αγίου 

Ιωάννη στην Ρουμανία από το Colegiul National ‘Barbu 

Stirbei’ στο Calarasi 

Πρόλογος - Εισαγωγή  

Το Λύκειο Αγίου Ιωάννη κατά τη σχολική χρονιά 2015 – 2016, στα πλαίσια της 
συμμετοχής του στο πρόγραμμα της UNESCO - South Eastern Mediterranean Sea 
Project (SEMEP), συνεργάστηκε με το σχολείο Colegiul National ‘Barbu Stirbei’ από το 
Καλαράσι της Ρουμανίας, εκτελώντας ταυτόχρονα στις δύο χώρες τις ίδιες 
περιβαλλοντικές μελέτες για τις ανάγκες του προγράμματος. Οι μελέτες γίνονταν με τον 
συντονισμό των επικεφαλής εκπαιδευτικών του σχολείου για το πρόγραμμα κου Νικόλα 
Νικολάου για το Λύκειο του Αγίου Ιωάννη και κας Marinelas Dimca για το Colegiul 
National ‘Barbu Stirbei’. Έτσι διεξήχθηκαν 3 κοινές πειραματικές έρευνες και στα δύο 
σχολεία. Συγκεκριμένα έγιναν οι πιο κάτω πειραματικές έρευνες και εξήχθηκαν 
αποτελέσματα και από τις δύο χώρες: 

 Βιολογικός Καθαρισμός με φυτά, του νερού από τα επιπλέον θρεπτικά συστατικά 
που δημιουργούνται λόγω υπερλίπανσης, λυμάτων και άλλων αιτιών του 
υπεδάφους. 

 To κόμποστ ως μέσο καθαρισμού του νερού 

 Πως η ανθρώπινη άγνοια για το περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει μαζικές 
δηλητηριάσεις 
 

Με το πέρας της συνεργασίας το Λύκειο Αγίου Ιωάννη καλέστηκε από το σχολείο στην 
Ρουμανία, να επισκεφτούμε την Ρουμανία μαζί με τους μαθητές ερευνητές που 
επιτέλεσαν τις ερευνητικές εργασίες ώστε να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και αν 
γίνει μια σύγκριση των αποτελεσμάτων μιας και τα δύο σχολεία έκαναν κοινά πειράματα. 
Το Λύκειο Αγίου Ιωάννη, αποδέχτηκε την πρόκληση και έτσι ομάδα μαθητών και 
εκπαιδευτικών από το λύκειο μας μαζί με την έμπειρη ερευνήτρια μας στις μελέτες που 
κάναμε στο λύκειο μας επισκεφτήκαμε την Ρουμανία από τις 21 μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 
2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Το ταξίδι 

Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε όλη την εμπειρία μας που 
είχαμε κατά την διάρκεια του πενθήμερου ταξιδιού στην Ρουμανία που έγινε από τις 21 
μέχρι τις 26 Οκτωβρίου του 2016. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό θα 
ασχοληθούμε με το πρόγραμμα που είχαμε κάθε μέρα και θα προσπαθήσουμε να 
δώσουμε περισσότερη έμφαση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που είχαμε κατά την 
διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψης μας στην Ρουμανία. 

1. Πρώτη μέρα. Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 

 Επιτέλους  ήρθε  η πολυπόθητη μέρα της 
πτήσης μας, 21 Οκτωβρίου 2016 και 
ημέρα Παρασκευή! Ετοιμάζοντας τις 
αποσκευές μας και βάζοντας το πιο 
μεγάλο μας  χαμόγελο ξεκινήσαμε από την 
πανέμορφη μας  Λεμεσό  γύρω στις 5 το 
απογευματάκι  τον δρόμο προς το 
αεροδρόμιο της Λάρνακα .  Γύρω στις 6:30 
είχαμε φτάσει στο αεροδρόμιο και 
παραδίναμε τις αποσκευές μας για να 
τοποθετηθούν στο αεροπλάνο.  Μέχρι να 
έρθει η ώρα της  πτήση μας αρπάξαμε την 

ευκαιρία να κάνουμε τις βόλτες μας στο 
αεροδρόμιο της  Λάρνακας 
προσπαθώντας να χαλαρώσουμε από 
την αγωνία που μας διακατείχε. Ώσπου 
ώρα της πτήσης ήρθε, γύρω στις 9:30 
αρχίσαμε να επιβιβαζόμαστε στο 
αεροπλάνο μας και αφού πήραμε τις 
θέσεις μας η αντίστροφη μέτρηση για την 
άφιξη μας στην Ρουμανία ξεκίνησε, 
απογειωθήκαμε. Παρόλο που 
χρειαστήκαμε περίπου 2:30 ώρες να 
φτάσουμε στον προορισμό μας ο ποίος 
ήταν το αεροδρόμιο του Βουκουρέστι, η 
φανταστική θέα από το αεροπλάνο μας  
μάγευε. Γύρω στις 11:30 -12:00 είχαμε 
επιτέλους φτάσει στον προορισμό μας .Η 
υποδοχή μου δεχτήκαμε από τους 
Ρουμάνους ήταν φανταστική και 
συγκινητική. Ένα πανό  στον οποίο μας 
έγραψαν ‘Καλωσορίσατε’ και με σημαίες 
των δύο χωρών ήταν ένας πολύ εγκάρδιος τρόπος για να μας υποδεχτούν όσο πιο 
θερμά μπορούσαν. Οι αγκαλιές τα χαμόγελα και η χαρά εκφρασμένοι στα πρόσωπα 
όλων μας ήταν σαν φυσικό επακόλουθο. Απλά στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι με 
το που μάθαμε ότι θα πηγαίναμε στη Ρουμανία οργανώθηκε ομάδα μεταξύ των 



μαθητών και των καθηγητών στο facebook και για τρεις μήνες μιλούσαμε μεταξύ μας οι 
μαθητές και είχαμε γνωριστεί διαδικτυακά με τον κάθε μαθητή που θα μας φιλοξενούσε 
στην Ρουμανία. Η στιγμή της συνάντησης όμως ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό και πέρα 
από τα όρια της διαδικτυακής μας γνωριμίας. Μετέπειτα, βρήκαμε το άτομο το οποίο θα 
μας φιλοξενούσε και το οποίο μας  προσέφερε ένα γεύμα ως καλωσόρισμα και για να 
μας δώσουν ενέργεια ώστε το ταξίδι να συνεχιστεί φτάνοντας στον τελικό προορισμό 
που ήταν η πόλη Σιναία. Ομιλίες, γνωριμίες, τραγούδια με συνοδεία κιθάρας ήταν η 
συντροφιάς μια μεγάλης διαδρομής 1:30 – 2  ώρες για την Σιναία, αλλά και για να 
φέρουν κοντά τις δύο χώρες. Δεν είχαν περάσει πολλές ώρες και ήδη νιώθαμε πως 
είχαμε βρει μια δεύτερη οικογένεια η οποία μας αγκάλιασε τόσο σφικτά, είχαμε δει ο 
ένας τον άλλο για λίγες ώρες κα φαινόταν σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Ξημερώματα , 
γύρω στις 3 είχαμε φτάσει στο ξενοδοχείο το οποίο θα μας φιλοξενούσε για 3 μέρες στη 
Σιναία. Αφού τακτοποιηθήκαμε, χαλαρώσαμε και ανταλλάξαμε τις τελευταίες μας 
κουβέντες αποχωρίσαμε όλοι εξαντλημένοι για ύπνο, ξερώντας πως από αύριο μια 
αξέχαστη περιπέτεια ξεκινά για μας, ένα φανταστικό ταξίδι αρχίζει, μια ονειρεμένη, 
καινούρια μέρα ξεκινά στα βουνά της Ρουμανίας! 

Σιναία, Ρουμανία  

Η Sinaia (Ρουμανικά προφορά: [sinaja]) είναι μια πόλη και ένα ορεινό θέρετρο στην Πράχοβα της 
Ρουμανία. Βρίσκεται στην ιστορική περιοχή της Muntenia. Η πόλη ονομάστηκε από την Μονή Σηναία 
που χτίστηκε γύρω στο 1695 . Το μοναστήρι με τη σειρά του το όνομά του από τον βιβλικό όρος Σινά. Ο 
βασιλιάς Carol I της Ρουμανίας χτίστηκε το καλοκαίρι το σπίτι του, Peleş Κάστρο, κοντά στην πόλη στα 
τέλη του δέκατου ένατου αιώνα. Η πόλη είναι ένας δημοφιλής προορισμός για πεζοπορία και χειμερινά 
σπορ, ειδικά σκι κατάβασης. Ανάμεσα στα τουριστικά αξιοθέατα, το πιο σημαντικό είναι το κάστρο 
Peleş, το Κάστρο Pelişor, το Μοναστήρι Sinaia, το Καζίνο Sinaia, ο σιδηροδρομικός σταθμός Sinaia και 
άλλα αρκετά αξιοθέατα.  

 

 



2. Δεύτερη μέρα. Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016Transylvania Break.  

Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στο να γνωρίσουμε την περιοχή της Τρανσυλβανίας 

μια περιοχή με αρκετή ιστορία. Η δεύτερη μέρα στο Σιναία ήταν πλέον γεγονός. Αφού 

ξημέρωσε και προγευματίσαμε  στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου γύρω στις  9:00 – 

9:30, μαζευτήκαμε όλοι στην είσοδο του  ξενοδοχείου ξεκινήσαμε περπατώντας  

ξενάγηση του ορεινού θέρετρου που μας φιλοξενούσαν. Παρόλο που έβρεχε 

ασταμάτητα  φύση  παρέμενε μαγευτική και το τοπίο πανέμορφο! Αφού κάναμε τις 

βόλτες μας στην γύρω περιοχή για να δούμε το θέρετρο καθίσαμε λίγο σε μια καφετέρια 

και μετά το γεύμα αναχωρήσαμε για την περιοδεία μας στην Τρανσυλβανία.  

Τρανσυλβανία  

Η Τρανσυλβανία είναι ιστορική ορεινή περιοχή της κεντρικής 

Ρουμανίας. Οριζόμενη στα ανατολικά και τα νότια από τα φυσικά της 

σύνορα, την οροσειρά των Καρπαθίων, η ιστορική Τρανσυλβανία 

εκτεινόταν στα δυτικά μέχρι τα όρη Απουσένι, αλλά ο όρος μερικές 

φορές περικλείει όχι μόνο την κυρίως Τρανσυλβανία, αλλά επίσης τις 

ιστορικές περιοχές Κρισάνα, Μαραμούρες και το Ρουμανικό τμήμα του 

Βανάτου. Η περιοχή της Τρανσυλβανίας είναι γνωστή για τη φυσική 

ομορφιά του τοπίου της των Καρπαθίων και την πλούσια ιστορία της. 

Στον Αγγλόφωνο, και όχι μόνο κόσμο, έχει συνδεθεί με τους βρυκόλακες, 

κυρίως λόγω της επιρροής του διάσημου μυθιστορήματος Δράκουλας 

του Μπραμ Στόκερ καθώς και τις πολλές μετέπειτα μεταφορές του στον 

κινηματογράφο. 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B9%CE%B1_%CE%8C%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B9%CE%B1_%CE%8C%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%85%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%82_%28%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BC_%CE%A3%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%81


Ξεκινήσαμε μετά τις μία η ώρα το μεσημέρι για να εξερευνήσουμε την ευρύτερη περιοχή. 

Πρώτος σταθμός μας ήταν η εκκλησία Prejmer Fortified Church που  είναι ένα μνημείο 

παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco.  

Οχυρωμένη Εκκλησία Πρέιμερ - Prejmer Fortified Church 

Αυτή η εκκλησία είναι η μεγαλύτερη οχυρωμένη εκκλησία στη νοτιοανατολική Ευρώπη, Prejmer 

(Tartlau στα γερμανικά). Χτίστηκε από Τεύτονες ιππότες περίπου το 1212 – 1213 μ.Χ. Οι γύρω τοίχοι 

έχουν 40 πόδια ύψος και πάχος 10 – 15 πόδια. Ιστορικά αρχεία βεβαιώνουν ότι στα 500 χρόνια της 

ύπαρξής του, το φρούριο πολιορκήθηκε 50 φορές. 

Ωστόσο, παρόλο που πολιορκήθηκε πέραν των 50 φορών, 

το οχυρό κατακτήθηκε μόνο μία φορά, το 1611 μ.Χ. από 

τον Gabriel Báthori, πρίγκιπα της Τρανσυλβανίας. Οι 

μαχητές που υπερασπίστηκαν το φρούριο παραδόθηκαν 

μετά που δεν είχαν διαθέσιμο πόσιμο νερό για αρκετές 

ημέρες. Η εκκλησία είναι προικισμένη με προμαχώνες, 

κινητές γέφυρες και ένα μυστικό, 

υπόγειο πέρασμα μέσω του οποίου θα 

μπορούσε να μεταφερθούν προμήθειες 

τροφίμων. Η πιο φημισμένη συσκευή 

πολέμου της εκκλησίας ήταν η 

«μηχανή θανάτου», από πολλά όπλα 

που θα μπορούσαν να πυροβολούν 

ταυτόχρονα, προκαλώντας τις 

εχθρού σοβαρές απώλειες. Κάθε 

οικογένεια του χωριού είχε ένα 

καθορισμένο χώρο για καταφύγιο σε 

περίπτωση επίθεσης. Στη 

στεγασμένη κόκκινη περιοχή 

στεγάζονται 272 δωμάτια, που 

στοιβάζονται πάνω σε 4 επίπεδα και 

συνδέονται με ξύλινες σκάλες.  

 



Μετά την επίσκεψη μας στην οχυρωμένη εκκλησιά Πρέιμερ, αναχωρήσαμε για την πόλη 

του Μπρασόβ με την φανταστική Χολυγουντιανή επιγραφή και την ιστορία της. Στο 

Μπρασόβ μείναμε αρκετές ώρες γυρνώντας σε αρκετά σημεία τα οποία αναφέρονται 

πιο κάτω στην αναφορά για το Μπρασόβ. 

Μπρασόβ 

Το Μπρασόβ είναι πόλη στη Ρουμανία, έδρα της ομώνυμης επαρχίας. Σύμφωνα με 

την τελευταία Ρουμανική απογραφή του 2011 ζούσαν 253.200 άνθρωποι σην πόλη 

του Μπρασόβ, καθιστώντας τη την 7η πολυπληθέστερη πόλη στη Ρουμανία και η 

μητροπολιτική της περιοχή είχε 369.896 κατοίκους. Το Μπρασόβ βρίσκεται στο 

κεντρικό τμήμα της χώρας, 166 χλμ. βόρεια του Βουκουρεστίου και 380 χλμ. από τη 

Μαύρη Θάλασσα. Περιβάλλεται από τα Νότια Καρπάθια και ανήκει στην περιοχή 

της Τρανσυλβανίας. Η πόλη ξεχωρίζει ως γενέτειρα του εθνικού ύμνου της 

Ρουμανίας και τόπος διεξαγωγής του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Χρυσό Ελάφι.  

 
Το Μπρασόβ έχει συνολικό πληθυσμό 253.200 (2011 απογραφή). Η εθνική του σύνθεση είναι : 

 Ρουμάνοι: 208.019 (91,3%) 

 Ούγγροι: 16.172 (7,1%) 

 Γερμανοί: 1.079 (0,5%) 

 Ρομά: 916 (0,4%) 

 Αλλες εθνικότητες: 1.037 (0,7%) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B9%CE%B1_%CE%8C%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Desteapta-te,_Romane%21
https://el.wikipedia.org/wiki/Desteapta-te,_Romane%21
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%AC


Το 2005 δημιουργήθηκε η μητροπολιτική περιοχή του 

Μπρασόβ, που με τις γύρω του κοινότητες είχε 369.896 

κατοίκους το 2011. 

Υπάρχουν αρκετά αξιοθέατα στο Μπρασόβ όπως:  

 Biserica Neagră ("Η Μαύρη Εκκλησία"), διάσημο 

Γοτθικό μνημείο - το κτίριο χρονολογείται από το 1477, 

όταν αντικατέστησε παλιότερη εκκλησία (που 

κατεδαφίστηκε το 1385). Πήρε ο όνομά της όταν 

μαυρίστηκε από τον καπνό της μεγάλης πυρκαγιάς 

του 1689.  

 Casa Sfatului ("Tο παλιό δημαρχείο"). Η διοίκηση του 

Μπρασόβ στεγαζόταν εδώ για πάνω από 500 χρόνια.  

 Biserica Sf. Nicolae (Εκκλησία Αγίου Νικολάου), 

αναγόμενη στο 14ο αιώνα.  

 Tο Πρώτο Ρουμανικό σχολείο, ένα μουσείο με το 

πρώτο ρουμανικό τυπογραφείο και με πολλές άλλες 

πρωτιές.  

 Ο Δρόμος του Σχοινιού, ο στενότερος δρόμος στη 

Ρουμανία (φωτογραφία) 

 Σέι, η ιστορική Βουλγαρική αλλά στη συνέχεια 

Ρουμανική συνοικία, έξω από την παλιά τοιχισμένη 

πόλη  

 Πύλη Αικατερίνης, η μόνη 

αυθεντική πύλη της πόλης που 

σώζεται από τα μεσαιωνικά χρόνια  

 Πύλη Σέι, δίπλα στην Πύλη της 

Αικατερίνης, χτισμένη το 1827.  

 Η Ορθόδοξη εκκλησία της Κοίμησης 

της Θεοτόκου, χτισμένη το 1896.  

 Muzeul Prima Carte Românească, 

μουσείο που εκθέτει τα πρώτα 

βιβλία που τυπώθηκαν στη 

Ρουμανική γλώσσα  

 Τάμπα, μικρό βουνό στο μέσο της 

πόλης (900m υψόμετρο), αξιοθέατο 

κοντά στο κέντρο της παλιάς πόλης.  

 Tο "Φρούριο της Ακρόπολης του Μπρασόβ" - Cetățuia Brașovului 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7_%CE%B7_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%82


Φύγαμε από το Μπρασόβ και επιστρέψαμε 

στο ξενοδοχείο στη Σηναία όπου το βράδυ 

οργανώσαμε εμείς μια κυπριακή βραδιά για 

τους οικοδεσπώτες μας τους φιλοξενήσαμε 

με  παραδοσιακά φαγητά και γλυκά από 

την Κύπρο που πήραμε μαζί μας και τους 

διδάξαμε παραδοσιακούς Κυπριακούς και 

ελληνικούς χορούς.  

 

 

 
 

3. Τρίτη μέρα. Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016. Κάστρο του Δράκουλα.  

Ξεκινήσαμε την μέρα μας με την επίσκεψη μας στο φανταστικό Κάστρο του Δράκουλα 

στην Πενσυλβανία (Κάστρο Μπράν). Η όψη του αλλά και η όλη εμπειρία μέσα από την 

επίσκεψη του Κάστρου φανταστική και σε κάποιες στιγμές τρομακτική. Μπήκαμε στο 

μουσείο με τα εργαλεία των βασανιστηρίων που χρησιμοποιούσαν στον Μεσαίωνα και 

σε γενικές γραμμές ήταν ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο του Μεσαίωνα στην Ρουμανία.   

 

 



Κάστρο Μπραν ή κάστρο του Δράκουλα 

Βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Τρανσυλβανίας 

και Βλαχίας και είναι ευρέως γνωστό ως 

«Κάστρο του Δράκουλα» (αν και πολλά 

ακόμη κάστρα συνδέονται με το μύθο του 

Δράκουλα, όπως το κάστρο Poenari και το 

κάστρο Hunyad), προς τιμήν του χαρακτήρα 

του Δράκουλα του Μπραμ Στόκερ. Υπάρχει 

πάντως σύγχυση μεταξύ του Δράκουλα και 

του Βλαντ Γ΄ Τσέπες (Παλουκωτή), ηγεμόνα 

της Βλαχίας, δεδομένου ότι τα δύο πρόσωπα 

δεν ταυτίζονται. Το πρώτο είναι απλά ένας 

μυθικός χαρακτήρας και το δεύτερο δεν έχει 

να κάνει με τον Δράκουλα. Το Κάστρο Μπραν, 

ονομάστηκε «Κάστρο του Κόμη Δράκουλα», 

πριν από τρεις δεκαετίες, όταν οι τουρίστες 

που έφταναν στην Τρανσυλβανία, ψάχνοντας ίχνη 

του Δράκουλα, είδαν το κάστρο και σκέφτηκαν ότι 

έμοιαζε με το κάστρο που περιγράφεται στο βιβλίο 

του Στόκερ ως «Κάστρο του Κόμη Δράκουλα». Το 

2009, το κάστρο επανεκχωρήθηκε στην οικογένεια 

της πριγκίπισσας Ιλεάνα και ανακαινίστηκε 

θεαματικά: μια ειδική αίθουσα αφιερώθηκε στον 

Δράκουλα και ονομάστηκε «Bram Stoker», ενώ σε 

ένα άλλο δωμάτιο μπορείτε να δείτε βίντεο 

προβολές από τα Εθνικά Αρχεία, σχετικά με την 

Βασίλισσα Μαρία και την πριγκίπισσα Ιλεάνα. Την 

1η Ιουνίου, το κάστρο άνοιξε εκ νέου για το κοινό. 

Το κάστρο Μπραν (ρουμανικά: Castelul Bran) 

είναι κάστρο το οποίο βρίσκεται κοντά στο χωριό 

Μπραν, Κομητεία Μπρασόβ, στην κεντρική 

Ρουμανία. Το κάστρο κατασκευάστηκε τον 13ο 

αιώνα από το Τευτονικό Τάγμα και σήμερα αποτελεί εθνικό μνημείο της Ρουμανίας. Βρίσκεται στα όρια 

Τρανσυλβανίας και Βλαχίας. Συχνά αναφέρεται ως το «κάστρο του Κόμη Δράκουλα», αλλά δεν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1


υπάρχουν στοιχεία ότι ο Μπραμ Στόκερ αναφερόταν σε αυτό το κάστρο και η σχέση του κάστρου με 

τον Βλαντ Γ΄ Τσέπες, έμπνευση του μυθιστορήματος, είναι ισχνή. 

  

Το 1212, το Τευτονικό Τάγμα κατασκεύασε το ξύλινο κάστρο του Ντιτριχστάιν ως οχυρωμένη θέση στο 

Μπούτσερλαντ, στην είσοδο μίας ορεινής κοιλάδας 

διαμέσου της οποίας οι έμποροι ταξίδευαν για πάνω από 

μία χιλιετία, αλλά το 1242 καταστράφηκε από τους 

Μογγόλους. Η πρώτη καταγραφή του κάστρου του Μπραν 

έγινε από τον Λουδοβίκο Α΄ της Ουγγαρίας τις 19 

Νοεμβρίου 1377, δίνοντας στους Σάξονες του Κρόνσταντ 

(Μπρασόβ) το δικαίωμα να φτιάξουν μια πέτρινη 

ακρόπολη με δικά τους έξοδα και εργασία. Ο οικισμός του 

Μπραν άρχισε να αναπτύσσεται δίπλα. Το 1438-1442, το 

κάστρο χρησιμοποιήθηκε στην άμυνα έναντι στους 

Οθωμανούς, και στην συνέχεια ως τελωνείο ανάμεσα σε 

Τρανσυλβανία και Βλαχία. Το κάστρο ανήκε στους 

Ούγγρους βασιλείς, αλλά επειδή ο βασιλιάς Βλάντισλας Β΄ 

δεν πλήρωσε τα δάνεια, το κάστρο πέρασε στην κατοχή 

της πόλης του Μπράσοβ το 1533. Το Μπραν είχε 

στρατηγική σημασία μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα. Το 

1920, το κάστρο έγινε βασιλική κατοικία εντός του βασιλείου της Ρουμανίας. Ήταν αγαπημένη οικία και 

αποχωρητήριο της βασίλισσας Μαίρη. Η πριγκίπισσα Ιλιάνα κληρονόμησε το κάστρο και λειτούργησε 

ως νοσοκομείο κατά τον Β΄ΠΠ. Μετά πέρασε στην κατοχή του κομμουνιστικού καθεστώτος με την 

έξωση της βασιλικής οικογένειας το 1948.  

 
Το 2005 η Ρουμανική κυβέρνηση πέρασε έναν ειδικό νόμο ο οποίος επέτρεπε την επιστροφή 

ιδιοκτησιών οι οποίες απαλλοτριώθηκαν παράνομα, όπως το Μπραν, και έτσι ένα χρόνο αργότερα 

πέρασε στην ιδιοκτησία του Ντόμινικ των Αψβούργων, γιο και κληρονόμο της πριγκίπισσας Ιλιάνας. Το 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BC_%CE%A3%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84_%CE%93%CE%84_%CE%A4%CF%83%CE%AD%CF%80%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84%CE%A0%CE%A0


Σεπτέμβριο του 2007, διερευνητική επιτροπή του Ρουμανικού Κοινοβουλίου κατέληξε ότι η επιστροφή 

του κάστρου ήταν παράνομη και αντίθετη με τους νόμους σχετικά με την ιδιοκτησία και τη διαδοχή. 

Όμως το συνταγματικό δικαστήριο απέρριψε το υπόμνημα. Επιπλέον, μια άλλη κοινοβουλευτική 

επιτροπή επιβεβαίωσε την ισχύ της επιστροφής, δείχνοντας ότι ήταν σύμφωνη με το νόμο. Τις 18 

Μαΐου 2009, η διοίκηση του κάστρου μεταβιβάστηκε από την κυβέρνηση στον Αρχιδούκα και τις 

αδελφές του και την 1 Ιουνίου 2009, το κάστρο άρχισε να λειτουργεί ως το πρώτο ιδιωτικό μουσείο στη 

χώρα. Το 2014 αναφέρθηκε ότι το κάστρο ήταν προς πώληση. 

 

Μετά την επίσκεψη μας στο Κάστρο του Δράκουλα που περάσαμε όλο το πρωινό της 

Κυριακής (να αναφέρουμε ότι έξω από το Κάστρο υπήρχε μια πολιτεία που στην ουσία 

όλοι οι εργαζόμενοι εκεί ασχολούνταν με το Κάστρο μιας και το Κάστρο μαζεύει πέραν 

των 5000 επισκεπτών κάθε μέρα), συνεχίσαμε την διαδρομή μας με την επίσκεψη σε 

ένα δεύτερο Κάστρο , το Κάστρο Πέλες στην Σιναία, στην ουσία επιστρέψαμε στο μέρος 

που μέναμε και επισκεφτήκαμε το Κάστρο Πέλες.  

 

Κάστρο Πέλες  

Αποτελώντας σήμερα ένα ιστορικό 

μνημείο, το κάστρο Peleș ήταν κάποτε 

κατοικία για διάφορες ρουμανικές 

μοναρχικές οικογένειες. Βρίσκεται κοντά 

στην πόλη Sinaia -44 χλμ. από το 

Μπρασόβ- στη μεσαιωνική οδό που 

συνδέει την Τρανσυλβανία και τη Βλαχία 

και χτίστηκε μεταξύ 1873 και 1883. 

Το κάστρο διαθέτει πάνω από 160 

δωμάτια και είναι χτισμένο από ξύλο, 

πέτρα, τούβλα και μάρμαρα. Οι επτά 

βεράντες που το περιβάλλουν, είναι 

διακοσμημένες με αγάλματα, μάρμαρο 

και πέτρινες βρύσες. Το πολυτελές εσωτερικό του, είναι επίσης πλούσια διακοσμημένο με έργα 

ζωγραφικής, αγάλματα, κεραμικά, χρυσά και ασημένια ελάσματα, κρύσταλλα, βιτρό παράθυρα και 

γλυπτά από ελεφαντόδοντο. Κοντά στο κάστρο Peles, βρίσκεται και το μικρό Peleș, το κάστρο Pelişor, 

με 70 δωμάτια. Ο διάδοχος του Καρόλου Α', σκόπευε να το χρησιμοποιήσει ως θερινή κατοικία, καθώς 

θεωρούσε το Peleș υπερβολικό και ήθελε μια πιο διακριτική, σε στυλ art-nouveau κατοικία. 



 
 

Στη συνέχεια επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο όπου μετά το γεύμα οι 

οικοδεσπότες μας ετοίμασαν μια βραδιά από την Ρουμανία 

αντάξια της προηγούμενης βραδιάς που ετοιμάσαμε εμείς για τη 

Κύπρο.  Η βραδιά μας τελειώσε με παραδοσιακά φαγητά και 

γλυκά από την Ρουμανία καθώς επίσης και με μουσική και 

παραδοσιακούς χορούς που μάθαμε εμείς από αυτούς.  

 

 

 



4. Τέταρτη μέρα. Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 

2016. Βουκουρέστι.  

Η μέρα μας ξεκίνησε πολύ πρωί αφού στις 8.30 

μετά το πρωινό αναχωρήσαμε για το 

Βουκουρέστι. Η διαδρομή γύρω στις 3 ώρες 

μέσα από φανταστικά φθινοπωριάτικα τοπία κάτι 

το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να δούμε στη 

Κύπρο. Διάφορα χρώματα στα δέντρα και η 

ενναλαγές τους συνεχόμενες κατά την διαδρομή 

μας από την Σιναία στο 

Βουκουρέστι. Τόσα χρώματα στα 

δέντρα και τόσα μαγευτικά τοπία 

δεν είχαμε ποτέ τηνε υκαιρία να 

δούμε στη Κύπρο. Μαγευτική 

διαδρομή που αν και μεγάλη για τα 

δεδομένα της Κύπρου δεν μας 

φάνηκε και τόσο μεγάλη μέσα από 

την συνεχή εναλλαγή των τοπίων 

και τις κουβέντες στο λεωφορείο.  

 
 

Ξεκινήσαμε με μια ξενάγηση του Βουκουρέστι μέσα από το λεωφορείο και μέσα από την 

ξενάγηση είσαμε αρκετά ενδιαφέροντα και ελυκστικά μέρη και ενημερωθήκαμε για την 

Ιστορία αλλά και τα Δημογραφικά στοιχεία της Πόλης.  

 



Βουκουρέστι 

Το Βουκουρέστι είναι η πρωτεύουσα και το πολιτιστικό, εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της Ρουμανίας. 

Είναι η μεγαλύτερη πόλη της χώρας και βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της, με γεωγραφικές συντεταγμένες 

44°25′57″Β και 26°06′14″Α, στις όχθες του Ποταμού Ντιμπόβιτσα, λιγότερο από 70 χλμ. βόρεια του 

ποταμού Δούναβη. Το Βουκουρέστι αναφέρεται για πρώτη φορά σε έγγραφα το 1459. Έγινε πρωτεύουσα 

της Ρουμανίας το 1862 και είναι το κέντρο των μέσων ενημέρωσης, του πολιτισμού και της τέχνης της 

Ρουμανίας. Η αρχιτεκτονική της είναι ένα μείγμα νεοκλασικής, μεσοπολεμικής (Μπάουχαους και αρ 

ντεκό), κομμουνιστικής περιόδου και σύγχρονης. Στην περίοδο μεταξύ των δύο Παγκοσμίων Πολέμων η 

κομψή αρχιτεκτονική της πόλης και η εκλεπτυσμένη ελίτ της της χάρισαν το προσωνύμιο "Μικρό Παρίσι" 

(Micul Paris). Αν και κτίρια και συνοικίες στο ιστορικό κέντρο της πόλης υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή 

καταστράφηκαν από τον πόλεμο, τους σεισμούς και προ πάντων από το πρόγραμμα 

"συστηματικοποίησης" του Νικολάε Τσαουσέσκου, πολλά διασώθηκαν. Τα τελευταία χρόνια η πόλη 

βιώνει οικονομική και πολιτιστική άνθηση. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 1.883.425 ζουν μέσα στα 

όρια της πόλης, αριθμός μειωμένος από το μέγιστο της απογραφής του 2002. Η αστική περιοχή εκτείνεται 

πέρα από τα όρια του κυρίως Βουκουρεστίου και έχει πληθυσμό περίπου 1.931.000. Προσθέτοντας τις 

δορυφόρους πόλεις γύρω από την αστική περιοχή, η υπό νομοθέτηση μητροπολιτική περιοχή του 

Βουκουρεστίου θα έχει πληθυσμό 2,27 εκατομμυρίων ανθρώπων. Σύμφωνα με τη Eurostat το 

Βουκουρέστι έχει μια ευρύτερη αστική περιοχή 2.183.091 κατοίκων. Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία ο 

πληθυσμός υπερβαίνει τα 3.000.000. Το Βουκουρέστι είναι η 6η μεγαλύτερη πόλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε πληθυσμό εντός των ορίων της πόλης, μετά το Λονδίνο, το Βερολίνο, τη Μαδρίτη, τη Ρώμη και 

το Παρίσι. Οικονομικά το Βουκουρέστι είναι η πιο ευημερούσα πόλη της Ρουμανίας και ένα από τα κύρια 

βιομηχανικά κέντρα και συγκοινωνιακούς κόμβους της Ανατολικής Ευρώπης. η πόλη έχει μεγάλες 

συνεδριακές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικά κέντρα, παραδοσιακά εμπορικά κέντρα 

και χώρους αναψυχής. Η κυρίως πόλη είναι διοικητικά γνωστή ως "Δήμος του Βουκουρεστίου" (Municipiul 

București) και έχει το ίδιο διοικητικό επίπεδο με εκείνο του νομού, υποδιαιρούμενος περαιτέρω σε έξι 

τομείς, που διοικούνται ο καθένας από τοπικό δήμαρχο. 

 

Αφού κάναμε την ξενάγηση μας με 

το λεωφορείο επισκεφτήκαμε δύο 

ερευνητικά κέντρα (μοιραστήκαμε 

και οι μίσοι πήγαν στο ερευνητικό 

κέντρο για τη Χημεία και οι άλλοι 

μισοί στο ερευνητικό κέντρο για την 

Βιολογία). Στα ερευνητικά κέντρα 

μας έγινε πλήρης ανάλυση της 

έρευνας που διενεργείτε στα 

κέντρα αυτά και μέσα από την 

εμπειρία μας και γενικά τις γνώσεις 

που είχαμε στην Χημεία και την 

Βιολογία προσπαθήσαμε να 

καταλάβουμε όλα όσα μας είπαν. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1_%CF%83%CE%B5_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C_%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9


Αρκετά ενδιαφέρουσα η επίσκεψη και ήταν η πρώτη μας επαφή με την επιστημονική 

πτυχή της επίσκεψης μας στην Ρουμανία. Στη συνέχεια αφού τελειώσαμε και οι δύο 

ομάδες από τα ερευνητικά κέντρα συναντηθήκαμε και γίναμε μια ομάδα και πάλι στο 

παλάτι του λαού το παλάτι του Τσαουσέσκου το πιο μεγάλο κτίριο που έχουμε δει ποτέ 

στην ζωή μας και που για να περπατήσεις σε αυτό το κτίριο θέλεις μια βδομάδα να το 

εξερευνήσεις. Συγκεκριμένα ήταν το πιο μεγάλο κτίριο που έχουμε δει και το πιο 

εντυποσιακό ένας όγκος από μπετόν, μέταλλο χρυσό και πολυτέλεια που φαντάζει 

μεγαλαειώδες για τα δικά μας κτίρια. Η αξία του κτιρίου είναι μεγαλύτερη από το 

Δημοσιονομικό Χρέος της Κύπρου προς τους διάφορους δανειστές.  

 

Παλάτι του Λαού (Τσαουσέσκου) 

Το Παλάτι του Λαού, στο Βουκουρέστι, βρίσκεται σε έναν λόφο της ρουμανικής πρωτεύουσας, κοντά 

στην πλατεία Ουνίρι και είναι το μεγαλύτερο κτήριο της Ευρώπης και το δεύτερο σε επιφάνεια 

οικοδόμημα στον κόσμο μετά το αμερικανικό Πεντάγωνο στην Ουάσινγκτον των Η.Π.Α. Άρχισε να 

χτίζεται το 1984, με εντολή του κομμουνιστή προέδρου 

της Ρουμανίας Νικολάε Τσαουσέσκου, με σκοπό να 

στεγάσει τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του Κ. Κ. 

Ρουμανίας, το γραφείο του προέδρου, καθώς και διάφορα 

υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες. Μέχρι το 1989, όταν ο 

Τσαουσέσκου ανατράπηκε από την εξουσία, μόνο η στέγη 

του έμενε να ολοκληρωθεί. Μέσα στα πέντε χρόνια της 

οικοδόμησής του, από το 1984 ως το 1989, εργάστηκαν 

ασταμάτητα 20.000 εργάτες σε τρεις εναλλασσόμενες 

24ωρες βάρδιες των οκτώ ωρών. Το Παλάτι του Λαού, 

όπως λέγεται, το εμπνεύστηκε ο Τσαουσέσκου από μια 

επίσκεψή του στη Βόρεια Κορέα, όπου εντυπωσιάστηκε 

από την επιβλητική μεγαλοπρέπεια των κυβερνητικών 



κτηρίων. Μετά την πτώση και την εκτέλεση του Τσαουσέσκου, το Παλάτι του Λαού έγινε αντικείμενο 

έντονων συζητήσεων. Προτάθηκε μάλιστα και η κατεδάφισή του. Τελικά, η ρουμανική εθνοσυνέλευση 

αποφάσισε να μεταφέρει τις εργασίες της σε ένα μέρος του κτηρίου, το οποίο έχει πλέον μετονομαστεί 

σε «Μέγαρο του Κοινοβουλίου» και σήμερα στεγάζει τη Βουλή και τη Γερουσία, καθώς και δύο 

μουσεία, ενώ συχνά χρησιμοποιείται ως συνεδριακό κέντρο. Κάποιες αίθουσες παραμένουν ανοικτές 

στο κοινό.  

 

Μετά την επίσκεψη μας στο Παλάτι του Λαού, συνεχίσαμε επισκεφτήκαμε την παλιά 

πόλη στο Βουκουρέστι και ένα εμπορικό κέντρο για φαγητό και μείναμε μέχρι το βράδυ 

που πήραμε πλέον τον δρόμο για το Καλαράσι 

και για τις οικογένειες των μαθητών που μας 

φιλοξενούσαν.  

5. Πέμπτη μέρα. Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016. 

Καλαράσι - SEMEP. 

Η πρώτη μας μέρα στο Καλαράσι ξεκίνησε με 

την συνάντηση όλης της ομάδας στο χώρο του 

σχολείου η ώρα 9 το πρωί. Οι μαθητές του 

Colegiul National ‘Barbu Stirbei’  μας 

υποδέχτηκαν με τις παραδοσιακές ενδυμασίες 

της χώρας τους και της περιοχής τους ειδικότερα 

και ζήσαμε την εμπειρία του παραδοσιακού 



εθίμου ‘ψωμί και άλας’ (το  έθιμο του καλωσορίσματος από τους ντόπιους με «Ψωμί με 

αλάτι». Ένα παραδοσιακό καλωσόρισμα, μέρος της εθνικής τους κληρονομιάς. 

Πρόκειται για ένα έθιμο σλαβικών κρατών με το οποίο εκφράζεται η φιλοξενία και το 

ζεστό καλωσόρισμα στους επισκέπτες οι οποίοι θωρούνται σημαντικοί και σεβαστοί. 

Σύμφωνα με την παράδοση οι ντόπιοι προσφέρουν μια «κουλούρα», την οποία εμείς 

συναντάμε σε γάμους, που στο κέντρο της έχει μια τρύπα όπου είναι τοποθετημένο ένα 

μικρό δοχείο με αλάτι.) 

Στη συνέχεια μας έγινε ξενάγηση 

σε όλους τους χώρους του 

σχολείου και στις 10.30 η ώρα 

μαζευτήκαμε στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του σχολείου για να 

παρουσιάσουμε τις εργασίες μας 

όπως και την πόλη και χώρα μας 

και να δούμε αντίστοιχα από τους 

Ρουμάνους. Εμείς είχαμε ετοιμάσει 

6 παρουσιάσεις που οι τρεις 

αφορούσαν την Κύπρο, την 

Λεμεσό και το σχολείο μας και οι άλλες τρεις 

τις εργασίες μας που κάναμε κατά τη 

προηγούμενη χρονιά στα πλαίσια του 

προγράμματος SEMEP και συγκεκριμένα τις 

εργασίες με τίτλους:  

 Βιολογικός Καθαρισμός με φυτά, του 

νερού από τα επιπλέον θρεπτικά 

συστατικά που δημιουργούνται λόγω 

υπερλίπανσης, λυμάτων και άλλων 

αιτιών του υπεδάφους. 

 To κόμποστ ως μέσο 

καθαρισμού του νερού 

 Πως η ανθρώπινη άγνοια για το 

περιβάλλον μπορεί να 

προκαλέσει μαζικές 

δηλητηριάσεις 

Η συνάντηση για το πρόγραμμα 

ΣΕΜΕΠ κράτησε δύο ώρες και στη 

συνέχεια παρακολουθήσαμε 

μαθήματα φυσικής και χημείας στις 

τάξεις του σχολείου μέχρι τις 2 η ώρα όπου ετοίμασαν παραδοσιακό γεύμα στο σχολείο. 



Οι γονείς όλων των μαθητών που ήταν στο πρόγραμμα ετοίμασαν παραδοσιακά 

φαγητά και σε ένα πολύ ελκυστικό περιβάλλον είχαμε το γεύμα μας στη αίθουσα των 

εκδηλώσεων στο σχολείο του. Το απόγευμα είχαμε ελεύθερο χρόνο να δούμε την πόλη 

και το βράδυ ήταν το γεύμα του αποχαιρετισμού  

 



Καλαράσι 

Το Καλαράσι (Călărași) είναι πόλη της νότιας Ρουμανίας, στη Μουντένια της ιστορικής περιοχής της 

Βλαχίας, έδρα της ομώνυμης επαρχίας , στην όχθη 

του κλάδου Μπορτσέα του Δούναβη, περίπου 12 

χιλιόμετρα από τα Βουλγαρικά σύνορα και 125 

χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Βουκουρεστίου. Οι 

κάτοικοι της πόλης σύμφωνα με την απογραφή του 

2011 είναι 65.181. Η πόλη είναι βιομηχανικό κέντρο 

ξυλείας και χαρτιού, επεξεργασίας τροφίμων, 

υαλουργίας, υφασμάτων, παραγωγής ιατρικού 

εξοπλισμού και βαριάς βιομηχανίας, που 

αντιπροσωπεύεται από τα χαλυβουργεία Καλαράσι. 

Το λιμάνι του Καλαράσι είναι από τα μεγαλύτερα στο 

ρουμανικό τμήμα του Δούναβη και η βιομηχανία της 

περιλαμβάνει μονάδες μεταποίησης τροφίμων 

(κυρίως ψάρια) , αλευρόμυλους και παραγωγής χαρτιού και χαρτοπολτού.  

6. Έκτη και τελευταία μέρα. Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016. Βουκουρέστι και 

αεροδρόμιο. 

 Ξεκινήσαμε στις 8 το πρωί από το Καλαράσι για το 

Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου στο Τμήμα Φυσικής 

του Πανεπιστημίου. Αρχικά μας έγινε μια διάλεξη για το 

πανεπιστήμιο γενικότερα σε αμφιθέατρο του 

Πανεπιστήμιου και είδαμε όλα τα τμήματα του 

Πανεπιστημίου και ειδικότερα αναφερθήκαμε στο 

Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιου. Στη συνέχεια 

χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και περάσαμε σε 

πειραματικές δραστηριότητες που είχαν να κάνουν με 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά συστήματα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9


που αναπτύσσονται στα ερευνητικά τους κέντρα για την πρώτη ομάδα και για την 

δεύτερη ομάδα σε πειραματικές δραστηριότητες πάνω στις αρχές της φυσικής του 20ού 

αιώνα (ανακάλυψη του ηλεκτρονίου και ατομική φυσική). Μετά την επίσκεψη μας στο 

Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου στο Βουκουρέστι πήγαμε σε ένα εμπορικό κέντρο 

μέχρι η ώρα 4 το απόγευμα που θα αναχωρούσαμε για το αεροδρόμιο αφήνοντας πίσω 

μας αυτήν την αξέχαστη εμπειρία που είχαμε μέσα από το πρόγραμμα SEMEP και τις 

δράσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου μας για το πρόγραμμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Επίλογος  

Τελειώνοντας την περιγραφή αυτής της υπέροχης εμπειρίας είναι ανάμικτα τα 

συναισθήματα  που έχουμε αποκομίσει σε σχέση με την επίσκεψη μας στην Ρουμανία 

και την φιλοξενία από το αντίστοιχο σχολείο στην Ρουμανία. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι 

μας δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε και είναι σε πολλές περιπτώσεις που οι γονείς αλλά 

και εμείς ήταν δύσπιστοι με το τι φιλοξενία θα μας προσέφεραν οι μαθητές του σχολείου 

στην Ρουμανία αλλά και για την όλη διοργάνωση της επίσκεψη μας. Ζώντας λοιπόν την 

πιο πάνω εμπειρία που περιγράψαμε καταλάβαμε ότι οι Ρουμάνοι μαθητές αλλά και 

καθηγητές του Colegiul National ‘Barbu Stirbei’ στο Calarasi μας πρόσφεραν ότι 

καλύτερο μπορούσαν και μας έκαναν να αισθανόμαστε σαν Βασιλιάδες με όλη την 

σημασία της λέξης. Ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία που δεν θα την ξαναζήσουμε 

ποτέ σε κανένα μας ταξίδι και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποκτηθεί έχοντας 

ακόμα και όλα τα λεφτά για να την ζήσεις. Η φιλοξενία είναι οι άνθρωποι που μας 

υποδέχτηκαν με τόση ζεστασιά έτσι ώστε δεν νοιώσαμε ούτε στιγμή ότι ήμασταν σε μια 

ξένη χώρα, για εμάς πλέον για όλη 

την ομάδα που λάβαμε μέρος σε 

αυτό το ταξίδι η Ρουμανία δεν θα 

είναι ποτέ μια ξένη χώρα διότι 

ξέρουμε ότι έχουμε τους αδελφούς 

μας και με την πρώτη ευκαιρία θα 

πάμε να τους δούμε. Λέμε ότι είναι 

αδελφοί μας επειδή το νοιώθουμε 

και περιμένουμε την στιγμή και την 

ώρα που θα μας επισκεφτούν και 

αυτοί στη Κύπρο για να 

μπορέσουμε να ανταποδώσουμε και 

να τους δώσουμε την καλύτερη 

δυνατή φιλοξενία ελπίζοντας να 

ανταποκριθούμε στις 

ανεπανάληπτες εμπειρίες που μας 

προσέφεραν. Χαρακτηριστικό δε την 

ώρα του αποχαιρετισμού στο αεροδρόμιο στο Βουκουρέστι οι περισσότεροι μαθητές 

έκλαιγαν συμπαρασύροντας και  εμάς μαζί τους σε αυτό το υπέροχο συναίσθημα της 

μελαγχολίας επειδή τελείωσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία αλλά και της ευτυχίας για την 

εμπειρία που ζήσαμε.  

Τελειώνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συνοδούς καθηγητές μας και την 

έμπειρο ερευνήτρια στις εργασίες που κάνουμε φέτος για το SEMEP για την δική τους 

προσφορά και για την οργάνωση της φιλοξενίας του σχολείου από το Καλαράσι στην 

Κύπρο από τις 29 Μαρτίου μέχρι τις 3 Απριλίου του 2017.  



Βιβλιογραφία 

Οι πληροφορίες για όλα τα μνημεία, πόλεις και γενικά για τα αξιοθέτα της Ρουμανίας 

πάρθηκαν από τις πιο κάτω ιστοσελίδες:  

 http://www.versustravel.eu/omadiko-taxidi/690/christougenniatiki-roumania-

transylbania-boukouresti  

 https://el.wikipedia.org/wiki/Καλαράσι  

 https://el.wikipedia.org/wiki/Βουκουρέστι  

 https://el.wikipedia.org/wiki/Μπρασόβ  

 https://el.wikipedia.org/wiki/Σιναία 

 http://www.clickatlife.gr/taksidi/story/24123  

 https://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g315907-d318367-Reviews-

Peles_Castle-Sinaia_Prahova_County_Southern_Romania.html 

αλλά και αρκετές άλλες ιστοσελίδες για την Ρουμανία.  
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