
2020-1-PT01-KA229-078736_6    η οποία πραγματοποιήθηκε στη

Μαρτινίκα , Γαλλίας από 1-5-2022 μέχρι και 5

του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus

είναι η μελέτη των φυσικών καταστροφών και η ενημέρωση των 

μαθητών για τους τρόπους προστασίας από τέτοια φαινόμενα. 

           Η κινητικότητα αυτή ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για 

όλους τους συμμετέχοντες κυρίως

Εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης

πλημμύρες , σε σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Υπολογίζεται ότι 

αντιμετωπίζει μια μεγάλη φυσική κατ

του νησιού είναι στην πλειοψηφία τους απόγονοι των δούλων που 

μεταφέρθηκαν στην περιοχή την εποχή των 

Μεγάλων Ανακα

     Δελτίο τύπου                                

          

       Το 2ο  Γενικό Λύκειο Αργοστολίου «Παναγιώτης Βεργωτής» 

συμμετείχε στην τρίτη κινητικότητα του σχεδίου σύμπραξης 

σχολείων   «Risk Impact Zones Environments

η οποία πραγματοποιήθηκε στη 

2022 μέχρι και 5-5-2022 στα πλαίσια 

Erasmus+ . Στόχος του σχεδίου 

είναι η μελέτη των φυσικών καταστροφών και η ενημέρωση των 

μαθητών για τους τρόπους προστασίας από τέτοια φαινόμενα.  

Η κινητικότητα αυτή ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για 

κυρίως λόγω του τόπου διεξαγωγής 

της. Η Μαρτινίκα είναι ένα 

σχετικά μικρό νησί των Γαλλικών Αντιλλών

της Γαλλίας, στο αρχιπέλαγος της 

περιβάλλον μοναδικής ομορφιάς όπου συ

ηφαιστειογενές τοπίο με τα πυκνά 

τροπικά δάση, τις  φυτείες ανανά και 

ζαχαροκάλαμου και τις υπέροχες 

αμμουδιές με τους κοκοφοίνικες.

του θέσης το νησί είναι εκτεθειμένο σε τυφώνες και

ηφαιστειακή δραστηριότητα. Υπολογίζεται ότι 

αντιμετωπίζει μια μεγάλη φυσική καταστροφή κάθε πέντε χρόνια.  Οι κάτοικοι 

του νησιού είναι στην πλειοψηφία τους απόγονοι των δούλων που 

μεταφέρθηκαν στην περιοχή την εποχή των 

Μεγάλων Ανακαλύψεων καθώς των 

ευρωπαίων αποικιοκρατών

έτσι ένα ποικιλόμορφο

κρεολικού πολιτισμού

                                                                  

 

 

                                

«Παναγιώτης Βεργωτής» 

κινητικότητα του σχεδίου σύμπραξης 

Environments» (R.I.Z.E.)                            

σχετικά μικρό νησί των Γαλλικών Αντιλλών, υπερπόντιο έδαφος 

της Καραϊβικής με φυσικό 

περιβάλλον μοναδικής ομορφιάς όπου συvυπάρχουν το άγριο 

ηφαιστειογενές τοπίο με τα πυκνά 

ανανά και 

υπέροχες 

κοκοφοίνικες. 

και 

ηφαιστειακή δραστηριότητα. Υπολογίζεται ότι 

κάτοικοι 

του νησιού είναι στην πλειοψηφία τους απόγονοι των δούλων που 

μεταφέρθηκαν στην περιοχή την εποχή των 

των 

ευρωπαίων αποικιοκρατών , συνθέτοντας 

ποικιλόμορφο μίγμα γαλλικού και 

κρεολικού πολιτισμού.  



       Το σχολείο  LGT Frantz Fanon

πήρε το όνομά του από τον Μαρτινικανό

ψυχίατρο Frantz Fanon  που αγωνίστηκε κατά της 

αποικιοκρατίας και θεωρείται εθνικός ήρωας για τους 

ντόπιους.  

           Οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν 

δραστηριοτήτων που στόχο είχαν αφενός την ενημέρωση 

των συμμετεχόντων για τις φυσικές καταστροφές και 

αφετέρου τη γνωριμία των μαθητών με την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον της 

Μαρτινίκας. Για το σκοπό αυτό οι μαθητές παρακολούθησαν σεμινάρι

οποία ισοπεδώθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου

ανθρώπους, στο Μουσείο και στο κέντρο Φυσικών Επιστημών της περιοχής. 

Επισκεφτήκαμε την παραθαλάσσια 

να μελετήσουμε τη διάβρωση του εδάφους και την άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής. 

στο νότιο τμήμα του νησιού, στην

σβησμένο ηφαίστειο Piton όπου ανεβήκαμε προς τον κρατήρα του διασχίζοντας 

ένα πυκνό τροπικό δάσος.  

     Λόγω των υγειονομικών συνθηκών που

τα παιδιά δεν μπόρεσαν να φιλοξενηθούν από τους συμμαθητές τους.

      

Fanon  που μας υποδέχθηκε  

πήρε το όνομά του από τον Μαρτινικανό, διανοητή και 

που αγωνίστηκε κατά της 

εθνικός ήρωας για τους 

Οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν πλήθος 

δραστηριοτήτων που στόχο είχαν αφενός την ενημέρωση 

των συμμετεχόντων για τις φυσικές καταστροφές και 

αφετέρου τη γνωριμία των μαθητών με την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον της 

οπό αυτό οι μαθητές παρακολούθησαν σεμινάρι

υπηρεσίας σχετικά με την πρόβλεψη των τυφώνων και 

ακολούθως ενημερώθηκαν από ερευνητές

για τις μεθόδους παρακολούθησης της 

σεισμικής/ηφαιστειακής δραστηριότητας της περιοχής. 

Επίσης συμμετείχαν σε μια προσομοίωση σεισμού.  

           Το σχολείο οργάνωσε σειρά εκπαιδευτικών εκδρομών 

σε διάφορα μέρη του νησιού. Ξεναγηθήκαμε

της πόλης Sainte Pierre, παλιάς πρωτεύουσας του νησιού,  η 

οποία ισοπεδώθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου Πελέ το 1902 που στοίχισε τη ζωή σε 30

το κέντρο Φυσικών Επιστημών της περιοχής. 

ια  πόλη  Precheur και την περιοχή Trinite για 

τη διάβρωση του εδάφους και την άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής. Είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε 

στην  γραφική παραλία Sainte Anne και στο 

όπου ανεβήκαμε προς τον κρατήρα του διασχίζοντας 

Λόγω των υγειονομικών συνθηκών που  δημιούργησε η πανδημία  δυστυχώς

τα παιδιά δεν μπόρεσαν να φιλοξενηθούν από τους συμμαθητές τους. Το Λύκει

Frantz Fanon  ωστόσο  οργάνωσε 

μουσικά, χορευτικά  και θεατρικά 

δρώμενα ώστε οι ντόπιοι μαθητές να 

παρουσιάσουν στοιχεία από την ιστορία 

και την πολιτιστική τους παράδοση, του

τρόπο ζωής και των συνηθειών τους.     

αφετέρου τη γνωριμία των μαθητών με την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον της 

οπό αυτό οι μαθητές παρακολούθησαν σεμινάριο της Μετεωρολογικής 

υπηρεσίας σχετικά με την πρόβλεψη των τυφώνων και 

ερευνητές ηφαιστειολόγους 

μεθόδους παρακολούθησης της 

σεισμικής/ηφαιστειακής δραστηριότητας της περιοχής. 

Επίσης συμμετείχαν σε μια προσομοίωση σεισμού.   

σειρά εκπαιδευτικών εκδρομών 

Ξεναγηθήκαμε  στα ερείπια 

παλιάς πρωτεύουσας του νησιού,  η 

που στοίχισε τη ζωή σε 30.000 

το κέντρο Φυσικών Επιστημών της περιοχής. 

για 

τη διάβρωση του εδάφους και την άνοδο της στάθμης της 

την ευκαιρία να περιηγηθούμε 

και στο  

όπου ανεβήκαμε προς τον κρατήρα του διασχίζοντας 

ανδημία  δυστυχώς 

Λύκειο 

οργάνωσε 

και θεατρικά 

ώστε οι ντόπιοι μαθητές να 

στοιχεία από την ιστορία 

παράδοση, του 

 



    Συμμετείχαν   30 μαθητές  και 16 καθηγητές από 6 ευρωπαϊκές  χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα,  Ιταλία, 

Πορτογαλία, Μαρτινίκα Γαλλίας  και Κύπρο) .  

       Το σχολείο μας εκπροσώπησαν οι μαθητές Νάτσης Βασίλης και Γιώργος Αθανασίου. Τους μαθητές 

συνόδευσαν οι καθηγήτριες τους Μαραβέγια Αικατερίνη και Κωστή Αντωνία .  

 

                  

  

 

   


