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Dunkerque

La ville de Dunkerque se trouve
à une distance de :
-197 klm de Charleroi (Belgique)
- 70 klm de Bruges (Belgique)
- 70 klm de Lille
- 300 klm de Paris

Dunkerque est
une commune de 88.000 
habitants, du  
département du Nord 
dans la région Hauts-de-
France. 

Collège “Boris Vian” Coudekerque Branche

DUNKERQUE
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 Σάββατο 25 Μαΐου 2019 

 
00:30: Αναχϊρθςθ 8 Ελλινων μακθτϊν και 2 ςυνοδϊν κακθγθτϊν από Γυμνάςιο Γαβαλοφσ, 

Αιτωλοακαρνανίασ με μιςκωμζνο μικρό λεωφορείο. 

04.00: Άφιξθ ςτο αεροδρόμιο Ακινασ «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ». Πρϊτθ επαφι των μακθτϊν με το χϊρο 

του αεροδρομίου (παράδοςθ αποςκευϊν, παραλαβι καρτϊν επιβίβαςθσ, ζλεγχοσ ταυτοτιτων και 

χειραποςκευϊν). 

06:15: Αναχϊρθςθ τθσ πτιςθσ για Charleroi, το μικρό αεροδρόμιο ςτα νοτιοδυτικά των Βρυξελλϊν. 

      

08:45: Άφιξθ ςτο Charleroi, παραλαβι αποςκευϊν, ςυνάντθςθ με αποςτολι Ρουμανίασ και αναμονι δζκα 

ωρϊν μζχρι τθν άφιξθ τθσ ιταλικισ αποςτολισ. 

19:30: Επιβίβαςθ όλων των αποςτολϊν ςε μιςκωμζνο λεωφορείο. 

21.30: Άφιξθ ςτο γαλλικό ςχολείο College Boris Vian, ςτθν περιοχι Coudekerque Branche και κερμι 

υποδοχι των αποςτολϊν από το Γάλλο κακθγθτι-ςυντονιςτι του προγράμματοσ Fabrice Tondeur. 

υνάντθςθ των μακθτϊν με τουσ Γάλλουσ φίλουσ τουσ και τουσ γονείσ. Παραλαβι των μακθτϊν από  

οικογζνειεσ ςτισ οικίεσ των τελευταίων. 

22:00: Οι Ζλλθνεσ, Ρουμάνοι και Ιταλοί κακθγθτζσ  οδθγικθκαν ςτο ξενοδοχείο “Les Gens du Mer”. 

22:30: Δείπνο των κακθγθτϊν των αποςτολϊν με ςυνοδεία Γάλλων ςυναδζλφων κακθγθτϊν ςε 

παρακαλάςςιο εςτιατόριο. Η πρϊτθ επαφι με τθ γαλλικι κουηίνα. 

 

 Κυριακή 26 Μαΐου 2019 

 
09:45: υνάντθςθ μακθτϊν και κακθγθτϊν όλων των αποςτολϊν ςτθν Πλατεία Δθμαρχείου τθσ πόλθσ 

Dunkerque. Οι μακθτζσ χωρίςτθκαν ςε δφο ομάδεσ, τουσ διανεμικθκε χάρτθσ τθσ πόλθσ και 

ερωτθματολόγιο και τουσ ανατζκθκε εργαςία ςυνεργαςίασ με τουσ φίλουσ των. Με ξεναγοφσ τουσ 

Γάλλουσ κακθγθτζσ ζκαναν περιιγθςθ ςτα πιο ςθμαντικά ιςτορικά μνθμεία και ςθμεία τθσ πόλθσ. 
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 Ζξω από το Δθμαρχείο διάβαςαν γαλλικι επιγραφι για τθν ιςτορία του κτθρίου και εντόπιςαν 

απαντιςεισ ςτα ερωτιματα τθσ εργαςίασ τουσ.                               

Επιςκζφκθκαν τον Πφργο του Ψεφτθ, ζναν Πφργο που ζχει διαςωκεί από τα παλιά αμυντικά τείχθ τθσ 

πόλθσ και που χρθςιμοποιοφνταν ωσ ψεφτικοσ φάροσ για να παραπλανά τα εχκρικά πλοία. 

 

 
 

τθ ςυνζχεια οδθγικθκαν ςτο πιο παλιό εκκλθςάκι τθσ Παναγίασ τθσ Δουνκζρκθσ, τθσ προςτάτιδασ των 

ψαράδων και των ναυτικϊν. Θαφμαςαν το άγαλμα του Jean Bart, του κουρςάρου που ζςωςε τουσ 

κατοίκουσ τθσ περιοχισ από βζβαια λιμοκτονία κάνοντασ επιδρομζσ ςε άλλα πλοία που μετζφεραν 

ςιτθρά και δθμθτριακά. Ο Βαςιλιάσ τθσ Γαλλίασ τον ανακιρυξε εκνικό ιρωα και του απζνειμε ανϊτατο 

αξίωμα ςτο γαλλικό ναυτικό. Επίςθσ οι μακθτζσ φωτογραφικθκαν ςτθν Πφλθ των Αμυντικϊν Σειχϊν με 

το κανόνι, μια πφλθ που είχε χτιςκεί για τον εορταςμό τθσ γζννθςθσ του γιου του βαςιλιά τθσ Γαλλίασ.  

 

 
 

Μία ςφντομθ επίςκεψθ των Ελλινων και των Ρουμάνων μακθτϊν ςτθ μεγαλοπρεπι κακολικι 

εκκλθςία του Προφιτθ Ηλία. το εςωτερικό του ναοφ βρίςκεται και ο τάφοσ του κουρςάρου Jean Βart. 

 

Σζλοσ, οι μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία να ςυλλζξουν πολλά ςτοιχεία για το ρόλο που διαδραμάτιςε θ 

πόλθσ τθσ Δουνκζρκθσ ςτο Β’ Παγκόςμιο Πόλεμο και τισ καταςτροφζσ που υπζςτθ μελετϊντασ τισ 

πινακίδεσ με τισ φωτογραφίεσ και τισ πλθροφορίεσ που ζχουν τοποκετθκεί κατά μικοσ του καναλιοφ 

και προςζχοντασ τισ περιγραφζσ-εξθγιςεισ των Γάλλων κακθγθτϊν για τα πανζμορφα, τεράςτια πλοία 

που δεςπόηουν ςτο κανάλι.    
Μετά το πζρασ τθσ περιιγθςθσ οι μακθτζσ και οι κακθγθτζσ ςυγκεντρϊκθκαν πάλι 

ςτθν πλατεία του Δθμαρχείου. Οι μακθτζσ ζδωςαν τα χζρια και ςχθμάτιςαν κφκλο 

ωσ ςφμβολο ενότθτασ, φιλίασ και ςυνεργαςίασ με το ςυντονιςτι ςτθ μζςθ ςε ρόλο  

εμψυχωτι.     

 

Σο μεςθμζρι και το απόγευμα οι μακθτζσ το πζραςαν με οικογζνειεσ Γάλλων φίλων τουσ, ενϊ οι 

κακθγθτζσ είχαν ελεφκερο απόγευμα. Σο μεςθμζρι οι κακθγθτζσ τθσ Ρουμανίασ και τθσ Ελλάδασ 

απόλαυςαν εκλεκτά εδζςματα ςε κεντρικό εςτιατόριο τθσ πόλθσ. 
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Σο απόγευμα τθσ Κυριακισ δυο Γαλλίδεσ  κακθγιτριεσ είχαν τθν καλοςφνθ να ςυνοδεφςουν τουσ 

κακθγθτζσ τθσ Ρουμανίασ και τθσ Ελλάδασ ςε ζκκεςθ ζργων μοντζρνασ τζχνθσ που ςτεγάηονταν ςε μεγάλο 

κτιριο κοντά ςτθν παραλία. Σο κζμα τθσ ζκκεςθσ ιταν θ παρουςίαςθ πτυχϊν τθσ ηωισ τθσ πόλθσ τθσ 

Dunkerque μζςα από τθ χριςθ ςφγχρονων υλικϊν. 

 

 Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 

  

08:30 : υνάντθςθ μακθτϊν και κακθγθτϊν ςτο ςχολείο. Οι κακθγθτζσ οδθγικθκαν ςτο γραφείο 

κακθγθτϊν του College Boris Vian, ενϊ οι μακθτζσ οδθγικθκαν ςε παρακείμενθ αίκουςα. Διανεμικθκαν 

τόςο ςε κακθγθτζσ όςο και ςε μακθτζσ φυλλάδια με γενικζσ πλθροφορίεσ για τθν πόλθ τθσ Δουνκζρκθσ, 

τθν ιςτορία τθσ, το φυςικό περιβάλλον, το καρναβάλι, τα γειτονικά αξιοκζατα.                         
09:00: Μετάβαςθ όλων των ομάδων ςτο Δθμοτικό χολείο τθσ περιοχισ, όπου οι μακθτζσ και οι δάςκαλοί 

τουσ μασ υποδζχκθκαν κερμά χορεφοντασ ρυκμικά μια πανζμορφθ χορογραφία ςτο προαφλιο του 

ςχολείου τουσ.  

 Ακολοφκθςε περιιγθςθ ςτισ αίκουςεσ του νθπιαγωγείου και ςτουσ παιδότοπουσ όπου είχαμε τθ χαρά να 

ακοφςουμε τα μικρά να τραγουδοφν τραγοφδια για τθ γιορτι τθσ μθτζρα, τα ηωάκια, να κάνουν πρόβεσ 

για τθ γιορτι λιξθσ του ςχολικοφ ζτουσ.  

 

       
 

Θετικι εντφπωςθ μασ προκάλεςαν οι κοιτϊνεσ με μικρά κρεβατάκια για τθν ϊρα ξεκοφραςθσ των μικρϊν 

νθπίων κακϊσ και ο εξωτερικόσ παιδότοποσ όπου φυλάςςονται κότεσ οι οποίεσ τρζφονται με τα 

απομεινάρια από το γεφμα των παιδιϊν. 
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Μετά το νθπιαγωγείο ςειρά είχαν οι αίκουςεσ του Δθμοτικοφ. Οι μακθτζσ των αποςτολϊν είχαν τθν 

ευκαιρία να παρακολουκιςουν μάκθμα μακθματικϊν ι γλϊςςασ ςτα γαλλικά και να ςυμμετζχουν ςε 

αυτά μζςα από διαςκεδαςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ, άκουςαν και τουσ Γάλλουσ μακθτζσ να 

τραγουδοφν  πατριωτικά τραγοφδια για τθ Γαλλικι Επανάςταςθ, για τθν Ειρινθ ςτο πλαίςιο πρόβασ για 

τθν εκνικι γιορτι των Γάλλων. Η ευχάριςτθ ζκπλθξθ ιταν ότι και οι μακθτζσ των ξζνων αποςτολϊν 

προςκλικθκαν και τραγοφδθςαν τραγοφδια τθσ πατρίδασ τουσ. 

Αφοφ ολοκλθρϊκθκαν οι περιθγιςεισ ςτισ μακθτικζσ αίκουςεσ, οι μακθτζσ των αποςτολϊν 

ςυγκεντρϊκθκαν πάλι όλοι μαηί ςτο προαφλιο του ςχολείου, όπου τουσ μοιράςτθκαν αναμνθςτικά 

δωράκια και αφίςεσ. 

 
 

12:00 – 13:00 : Επιςτροφι ςτο College Boris Vian. Οι μακθτζσ κάκιςαν ιςυχα ςτο γραςίδι κάτω από τα 

δζντρα και ζφαγαν φαγθτό που τουσ είχαν βάλει οι οικογζνειεσ από το πρωί ςτο ςπίτι. Οι κακθγθτζσ 

ζφαγαν ςτο εςτιατόριο του ςχολείου. 

 

13:00-17:00 Μετάβαςθ με λεωφορείο ςτθ γραφικι και πανζμορφθ πόλθ τθσ Bruges, τθ Βενετία του 

Βορρά, όπωσ ςυνθκίηουν να τθν αποκαλοφν. Γάλλοι μακθτζσ βοθκοφςαν ςτθν ξενάγθςθ, ενϊ παράλλθλα 

οι μακθτζσ των αποςτολϊν αντλοφςαν πλθροφορίεσ και από τα φυλλάδια που τουσ είχαν ιδθ δοκεί.  

                            

Θαυμάςαμε τα καταπράςινα τοπία, τα κανάλια με τισ βάρκεσ που μετζφεραν τουρίςτεσ, τα πλοία-καφζ-

εςτιατόρια, τα υπζροχα μεςαιωνικά κτιρια χτιςμζνα με κόκκινα τουβλάκια, τισ εκκλθςίεσ με τισ 

ανάγλυφεσ διακοςμιςεισ, τθν πλατεία του Δθμαρχείου με τα πανφψθλα πολυτελι κτιρια, το άγαλμα του 

αρχιτζκτονα τθσ πόλθσ Jan Van Eyck, τισ άμαξεσ με τα άλογα, τουσ ποδθλατόδρομουσ που υπιρχαν ακόμθ 

και ςτα πιο κεντρικά και τουριςτικά ςθμεία, τα μαγαηιά με τισ απίκανεσ ποικιλίεσ από ςοκολάτεσ και 

ςοκολατάκια και λινζσ δαντζλεσ ι λευκά είδθ.     
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Σο αρνθτικό ςθμείο τθσ ξενάγθςθσ ιταν το γεγονόσ ότι ζγινε με πολφ γριγορουσ ρυκμοφσ, πράγμα που 

δεν επζτρεψε ζνα μικρό διάςτθμα χαλάρωςθσ για αγορά αναμνθςτικϊν ι απόλαυςθσ βάφλασ και 

ςοκολάτασ. 

      

 Τρίτη 28 Μαΐου 2019 

08:15: Οι μακθτζσ και οι κακθγθτζσ όλων των αποςτολϊν ςυναντικθκαν ςτο χολείο και με αςτικό 

λεωφορείο μετζβθςαν ςτο ςυνεδριακό κζντρο Kursaal. θμειωτζον ότι τα αςτικά λεωφορεία ςτθν πόλθ 

είναι εντελϊσ δωρεάν 7 μζρεσ τθν εβδομάδα. 

08:45: Άφιξθ ςτο χϊρο του υνεδρίου όπου είχε ςυγκεντρωκεί πλικοσ κόςμου. Οι υπεφκυνοι μοίραςαν 

αναμνθςτικζσ τςάντεσ και μπλοφηεσ ςτουσ μακθτζσ. Αφοφ πρϊτα εφοδιάςτθκαν όλοι με ακουςτικά 

αυτόματθσ μετάφραςθσ από τα Γαλλικά ςτα Αγγλικά, ειςιλκαν ςτο χϊρο του ςυνεδρίου. 

 

Σο υνζδριο άνοιξε ο Διμαρχοσ τθσ Dunkerque, Patrice Vergriete. Οι ομιλίεσ περιςτράφθκαν γφρω από 

δφο άξονεσ: τθ ςχζςθ Σζχνθσ και Μνιμθσ και το ρόλο των νζων ςτθ ςφγχρονθ Ευρϊπθ.  

Καλλιτζχνεσ και υπεφκυνοι πολιτιςτικϊν κεμάτων τόνιςαν τθν αξία τθσ τζχνθσ ωσ ςυνδετικοφ κρίκου 

μεταξφ παρελκόντοσ, παρόντοσ και μζλλοντοσ. Κάκε ιςτορικό μνθμείο, κάκε φωτογραφία  λειτουργεί ωσ 

ηωντανόσ μάρτυρασ ενόσ παρελκοντικοφ γεγονότοσ, προκαλεί ποικίλα αιςκιματα ςτο κεατι και 

ταυτόχρονα μπορεί να λειτουργεί και ωσ προπαγάνδα που προετοιμάηει ζναν μελλοντικό πόλεμο. 

Εκπρόςωποι από διάφορεσ περιοχζσ που υπζφεραν πολλά δεινά κατά τθ διάρκεια του Βϋ Παγκοςμίου 

πολζμου (από το Conventry τθσ Αγγλίασ, τθ Χιροςίμα τθσ Ιαπωνίασ, πόλεισ τθσ Συνθςίασ, γαλλικζσ πόλεισ) 

ζδωςαν ζμφαςθ ςτθν ανάγκθ ςυμφιλίωςθσ και ςυναδζλφωςθσ των πρϊθν εχκρικϊν λαϊν μζςα από το 

χτίςιμο γεφυριϊν επικοινωνίασ. 
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Κακθγθτζσ του College Boris Vian μίλθςαν για τθ χορογραφία-κεατρικι παράςταςθ που οργάνωςε το 

ςχολείο τουσ ςε ςυνεργαςία μακθτϊν-κακθγθτϊν με διαπρεπείσ καλλιτζχνεσ με κζμα τθ μετανάςτευςθ 

προςφφγων πολζμου.      

Εκπρόςωποσ τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ ανζδειξε τθν προςφορά των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων 

ανταλλαγισ ςτθν προςπάκεια εδραίωςθσ τθσ παγκόςμιασ ειρινθσ. Σα προγράμματα αυτά όχι μόνο 

φζρνουν ςε επαφι τουσ νζουσ τθσ Ευρϊπθσ αλλά και τουσ εφοδιάηουν με ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ 

χριςιμεσ για τθν ανεφρεςθ μιασ μελλοντικισ εργαςίασ. 

Μακθτζσ γαλλικϊν ςχολείων προβλθματίςτθκαν για τθν αδιαφορία των νζων για τα πολιτικά δρϊμενα 

και για το μεγάλο ποςοςτό αποχισ από τισ εκλογζσ για τθν ανάδειξθ εκπροςϊπων για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβοφλιο. Νζοι με καταγωγι από τθν Αφρικι και τθν Αλβανία ζκεςαν ερωτιματα ςχετικά με τθ 

δυνατότθτα εμπλοκισ των χωρϊν καταγωγισ τουσ ςτο Ευρωπαϊκό γίγνεςκαι. 

12:30 – 14:00: Σο υνζδριο ζκλειςε με πλοφςιο μπουφζ, προςφορά τθσ κοινότθτασ τθσ Dunkerque, ςτο 

οποίο μακθτζσ και κακθγθτζσ των αποςτολϊν απόλαυςαν γαλλικζσ ςπεςιαλιτζ. 

 

14:00–16:00 Μετάβαςθ με λεωφορείο ςτο Φροφριο των Αμμοκινϊν. Σα αμυντικά αυτά τείχθ, που από 

μακριά φαίνονται καλυμμζνα με άμμο, χτίςτθκαν μετά το Γαλλο-Πρωςικό πόλεμο του 1870. Μζςα από τα 

τείχθ παλιότερα υπιρχαν και φυλακζσ κακϊσ και ςτρατόπεδο ςτρατιωτικισ εκπαίδευςθσ. Τπόγεια 

περάςματα οδθγοφςαν  ςτα ενδότερα του ςτρατοπζδου. Οι μακθτζσ με ξεναγοφσ Γάλλο κακθγθτι και τον 

υπεφκυνο του φρουρίου ζκαναν περιιγθςθ ςτα τείχθ.      

 Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 

08:15: Σο πρωί οι μακθτζσ με τουσ κακθγθτζσ τουσ ςυναντικθκαν ςτο γυμνάςιο και μετζβθςαν ςτο χϊρο 

τθσ βιβλιοκικθσ. Θαφμαςαν τθν ποικιλία των κατθγοριϊν των γαλλικϊν βιβλίων, ξεφφλλιςαν 

μυκιςτοριματα για Γάλλουσ ιππότεσ και πειρατζσ… τθ ςυνζχεια υπιρχε προβολι ειδϊν χλωρίδασ και 

πανίδασ του φυςικοφ τοπίου τθσ περιοχισ. Η εργαςία που ανατζκθκε ςτουσ μακθτζσ ιταν να βρουν 

προφορικά και γραπτά τισ αντίςτοιχεσ ιταλικζσ, ρουμάνικεσ ι ελλθνικζσ λζξεισ για κάκε γαλλικι λζξθ που 

περιζγραφε κάποιο ηϊο ι φυτό τθσ περιοχισ. 
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09:30: Αναχϊρθςθ με λεωφορείο με προοριςμό τισ αμμοκίνεσ του Leffrinckoucke/Perroquet. Εκεί μασ 

περίμεναν και μασ υποδζχτθκαν άντρεσ τθσ φρουράσ του Βορρά. Οι μακθτζσ χωρίςτθκαν ςε δφο ομάδεσ. 

Η μία ομάδα εφοδιάςτθκε με μεγάλα κλαδευτιρια και κατόπιν υποδείξεων των υπευκφνων προχϊρθςε 

ςε κακαριςμό μικρισ περιοχισ από ανεπικφμθτα φυτά. Επίςθσ, με φτυάρια και τςαπιά οι μακθτζσ 

ζςκαψαν βακιζσ τρφπεσ, για να τοποκετιςουν μζςα ςε αυτζσ παςςάλουσ και να δθμιουργιςουν 

προςτατευτικό φράχτθ.  

 

Η άλλθ ομάδα περπάτθςε κατά μικοσ τθσ παραλίασ και ζκανε ςυλλογι και ταξινόμθςθ κοχυλιϊν και 

φυκιϊν. τθ ςυνζχεια θ ίδια ομάδα προχϊρθςε ςτα ενδότερα και παρατιρθςε είδθ λουλουδιϊν, φυτϊν 

και πουλιϊν τθσ γαλλικισ παρακαλάςςιασ υπαίκρου. Η ανάβαςθ ενόσ απότομου αμμϊδθ λόφου αφξθςε 

τθν ανδρεναλίνθ των μακθτϊν και ζνιωςαν τθ δραςτθριότθτα ςαν περιπζτεια.                      

 

 τθ ςυνζχεια ζγινε αλλαγι ρόλων ςτισ δυο ομάδεσ. Τπιρξε και μεγάλο διάλειμμα μεταξφ των 

δραςτθριοτιτων για ξεκοφραςθ, πρόχειρο μεςθμεριανό και παιχνίδια ςτθν απζραντθ αμμϊδθ παραλία. 

Αφοφ ολοκλθρϊκθκαν με επιτυχία οι εργαςίεσ, οι ελλθνίδεσ μακιτριεσ ζκαναν ςτθν περιοχι των κινϊν 

μια μικρι πρόβα χοροφ για το διαγωνιςμό ταλζντων που κα ακολουκοφςε το βράδυ ςτο ςχολείο. 

Ενκάρρυναν και τουσ άντρεσ τθσ φρουράσ να ςυμμετάςχουν ςτο χορό, πρόςκλθςθ που οι Γάλλοι δζχτθκαν 

με μεγάλθ χαρά. 

18:00: Οι μακθτζσ και κακθγθτζσ όλων των αποςτολϊν κακϊσ και κθδεμόνεσ των Γάλλων μακθτϊν 

ςυγκεντρϊκθκαν ςτο χϊρο εκδθλϊςεων του College Boris Vian και παρακολοφκθςαν διαγωνιςμό 

ταλζντων από όλεσ τισ αποςτολζσ ςτο χορό, το τραγοφδι, τθ μουςικι και τα μακθματικά. Νικθτισ του 

διαγωνιςμοφ θ ομάδα τθσ Ιταλίασ με τθν υπζροχθ χορογραφία τθσ και τισ μελωδικζσ νότεσ πιάνου.  

 

20:00-23:00: Ώρα για πάρτυ!! Αρχικά όλοι δοκίμαςαν τισ υπζροχεσ αλμυρζσ και γλυκζσ τάρτεσ, τα 

ςάντουιτσ και τα αναψυκτικά που είχαν ετοιμάςει οι γονείσ των Γάλλων μακθτϊν. Ο υντονιςτισ του 
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προγράμματοσ απζνειμε πιςτοποιθτικά ςυμμετοχισ και αναμνθςτικά γλυκά και δϊρα ςτα μζλθ όλων των 

αποςτολϊν. 

τθ ςυνζχεια, με DJ το ςυντονιςτι του προγράμματοσ το πάρτυ ζςφυηε από το ρυκμό, το κζφι και τθ 

ηωντάνια μακθτϊν, κακθγθτϊν και κθδεμόνων. Ήταν μια αξζχαςτθ βραδιά! 

 

 Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 

Η Πζμπτθ ιταν μια ελεφκερθ μζρα. Οι μακθτζσ πζραςαν το χρόνο τουσ με τισ οικογζνειεσ των Γάλλων 

φίλων τουσ. Οι γαλλικζσ οικογζνειεσ είχαν τθν καλοςφνθ να τουσ ξεναγιςουν ςε αξιοκζατα τθσ πόλθσ, ςε 

όμορφα φυςικά τοπία, ςε ηωολογικοφσ κιπουσ, ςε χϊρουσ ψυχαγωγίασ των νζων. 

Οι Γάλλοι κακθγθτζσ με τα αυτοκίνθτά τουσ μετζφεραν τουσ κακθγθτζσ των αποςτολϊν ςτθν πανζμορφθ 

πόλθ Cassel, μια μαγευτικι πόλθ ςτθν περιοχι τθσ Φλάνδρασ. Επιςκζφτθκαν το τοπικό μουςείο το οποίο 

φιλοξενοφςε ζκκεςθ ζργων του ςθμαντικοφ Φλαμανδοφ ηωγράφου Pieter Brueghel κακϊσ και των 

μακθτϊν του.  

 

Σα κζματα των ζργων περιςτρζφονται γφρω από τουσ εορταςτικοφσ κρθςκευτικοφσ πανθγυριςμοφσ και 

τισ γαμιλιεσ πομπζσ. Οι πίνακεσ μοιάηουν με μια τεράςτια φωτογραφία, με κινθματογραφικι ταινία που 

απεικονίηει πολλοφσ διαφορετικοφσ ιρωεσ να καταπιάνονται με ποικίλεσ αςχολίεσ: άλλοι χαρακτιρεσ 

προχωροφν με τουσ νεόνυμφουσ και τα κρθςκευτικά λάβαρα προσ τθν εκκλθςία, άλλοι χορεφουν και 

τραγουδοφν, ςε μια άλλθ άκρθ του πίνακα κάποιοι τρϊνε και πίνουν, κάποιοι άλλοι ςε άλλο ςθμείο 

παρακολουκοφν περιπλανϊμενουσ θκοποιοφσ ςε μια υπερυψωμζνθ ςκθνι…  

τθ ςυνζχεια με τθν ομάδα των κακθγθτϊν ανζβθκαν ςτον καταπράςινο λόφο του Cassel, καφμαςαν τθ 

κζα τθσ γαλλικισ εξοχισ, φωτογραφικθκαν ςτον ανεμόμυλο και απόλαυςαν φλαμανδικά πιάτα ςε 

παραδοςιακό εςτιατόριο. Σθν ϊρα του φαγθτοφ είχαν τθν ευκαιρία να ςυηθτιςουν με τθ Γαλλίδα 

κακθγιτρια που ςυνόδευε τισ δυνατότθτεσ επιβίωςθσ τθσ τοπικισ, φλαμανδικισ διαλζκτου, μιασ 

διαλζκτου που ςτο παρελκόν είχε απαγορευκεί από τθ γαλλικι κυβζρνθςθ. Η βόλτα ςτο Cassel ζκλειςε με 

περιιγθςθ ςτα αμυντικά τείχθ, τα καλυμμζνα με πολφχρωμεσ τριανταφυλλιζσ.              
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Σο απόγευμα τθσ Πζμπτθσ οι κακθγθτζσ τθσ Ρουμανίασ και τθσ Ελλάδασ ζκαναν βόλτα ςε ζνα υπαίκριο 

παηάρι ςτο κζντρο τθσ Dunkerque και ψϊνιςαν ροφχα και ςοκολάτεσ ςτα μαγαηιά. Σο βράδυ δείπνο με 

πλοφςιο φαγθτό και επιδόρπια κακϊσ και βόλτα ςτο κανάλι τθσ πόλθσ με τα πλοία και τισ καλαμθγοφσ. 

 

 Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 

09:00: Οι μακθτζσ ςυγκεντρϊκθκαν ςτο ςχολείο και μεταφζρκθκαν με λεωφορείο ςτο Μουςείο ςτο 

λιμάνι.  

09:30: Μπροςτά ςτο ναυτικό μουςείο οι μακθτζσ χωρίςτθκαν ςε δυο ομάδεσ. Η μία ομάδα ξεναγικθκε 

ςτο ναυτικό μουςείο από τθν υπεφκυνθ του χϊρου, ενϊ θ άλλθ ομάδα μετζβθ ςτο Φάρο. τθ ςυνζχεια οι 

δυο ομάδεσ άλλαξαν ρόλουσ. 

 

Η ξενάγθςθ ςτο ναυτικό μουςείο περιλάμβανε ζνα ταξίδι ςτθν ιςτορία τθσ πόλθσ τθσ Δουνκζρκθσ. Η 

ξεναγόσ με ευχάριςτο τρόπο μίλθςε ςτα παιδιά για τον ατρόμθτο κουρςάρο–ιρωα Jean Bart, για τθν 

τζχνθ και τθ ηωι των ψαράδων τθσ πόλθσ, για τα ψαράδικα, εμπορικά και πολεμικά πλοία, για τον τρόπο 

μεταφοράσ των ειςαγόμενων ι εξαγόμενων προϊόντων ςτο λιμάνι, για τον εκςυγχρονιςμϊν των 

εργαλείων μεταφοράσ κατά τθν περίοδο τθσ τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ. 

Η ξενάγθςθ ςτο Φάρο περιελάμβανε και πλθροφορίεσ για τθν ιςτορία και τθν καταςκευι του Φάρου, 

αλλά και ανάβαςθ ςτθν κορυφι του!! Σα παιδιά με τουσ κακθγθτζσ και τθ φιλικότατθ ξεναγό ανζβθκαν 

πάνω από 300 ςκαλοπάτια και ζφταςαν ςτο πιο ψθλό ςθμείο του Φάρου και απόλαυςαν τθ Δουνκζρκθ 

από ψθλά. Μετά τθν ανάβαςθ τα παιδιά διαςκζδαςαν ςτον παιδότοπο του Φάρου και μεταμορφϊκθκαν 

ςε μικροφσ αρχιτζκτονεσ φτιάχνοντασ τουσ δικοφσ τουσ φάρουσ και ψθλοφσ πφργουσ με ξφλινα τουβλάκια. 
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12:30-13:30: Με λεωφορείο κακθγθτζσ και μακθτζσ μεταφερκικαμε ςτο κάςτρο των Gravelines. Μετά 

από ζνα πρόχειρο γεφμα οι μακθτζσ με τθ ςυνοδεία Γάλλων κακθγθτϊν ζκαναν ιςτορικι και πολιτιςτικι 

περιιγθςθ ςτθν πόλθ και τα τείχθ τθσ. 

 

15:30-17:30: Μεταφορά όλων των αποςτολϊν ςτο πάρκο PAARC. Εκεί οι μακθτζσ διαςκζδαςαν με 

καλάςςια ποδιλατα, κανό, ςκοποβολι κακϊσ και με όργανα κωπθλαςίασ. Οι μακθτζσ τθσ ελλθνικισ 

αποςτολισ δεν ςυμμετείχαν ςτισ καλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ, επειδι κάτι τζτοιο κα παραβίαηε τθν 

ελλθνικι νομοκεςία όςον αφορά τισ μακθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ. 

     

Σο βράδυ οι κακθγθτζσ πιραν το τελευταίο τουσ δείπνο ςε εςτιατόριο ςτθ Δουνκζρκθ. 

 

 Σάββατο, 1 Ιουνίου, 2019  

04:00 Αναχϊρθςθ μζςα ςε κλίμα ςυγκίνθςθσ από το College Boris Vian με λεωφορείο και προοριςμό το 

μικρό αεροδρόμιο Βρυξελλϊν, το Charleroi. Η ελλθνικι αποςτολι αναχϊρθςε ςτισ 09.10 για Ακινα. 

Ευχαριςτοφμε κερμά τθ γαλλικι ομάδα για το πλοφςιο και διαςκεδαςτικό πρόγραμμα!!  


