


• Το πάθος του για την εξερεύνηση και την περιπέτεια, τα εκατό χρόνια 
από τη μάχη της Καλλίπολης και η συνεισφορά του προς τα παιδιά-
θύματα πολέμου οδήγησαν τον 50χρονο Αυστραλό, με καταγωγή από την 
Ουαλία, Χιου Κίνγκστον στο να πραγματοποιήσει τον γύρο της 
Μεσογείου σε 12 μήνες.  
 

ΟΙ ΛΟΓΟΙ 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: 

• «Η ιδέα του περίπλου της Μεσογείου ξεκίνησε πριν 
από έξι-επτά χρόνια. Είχα ήδη πραγματοποιήσει 
τον περίπλου της Αυστραλίας από πόλη σε πόλη 
σταδιακά μέσα σε επτά χρόνια. Και τότε ήταν που 
είπα ότι πρέπει να κάνω και κάτι άλλο» εξηγεί στο 
«Βήμα» ο Χιου. «Επέλεξα αυτή τη φορά τη 
Μεσόγειο για δύο λόγους. Αρχικά επειδή κατάγομαι 
από τη Βρετανία, από την Ουαλία συγκεκριμένα, 
και μένω στην Αυστραλία τα τελευταία 25 χρόνια. 
Για εμένα είναι μια ευκαιρία επανένωσης με την 
Ευρώπη, να εξερευνήσω αυτές τις 20 χώρες, τους 
πολιτισμούς τους, τα τοπία. Αυτή ήταν η 
πραγματική ιδέα».  



Με σημείο εκκίνησης την Καλλίπολη της Τουρκίας στις 26 Απριλίου ο Χιου ξεκίνησε το 
μεγάλο ταξίδι. Μέσα σε έναν χρόνο σκοπεύει να διασχίσει τις 20 χώρες που βρέχονται 
από τη Μεσόγειο, μια διαδρομή 15.000 χιλιομέτρων, κάνοντας κανό, καγιάκ, 
πεζοπορία, ποδήλατο και σκι.  

«Αυτός ο περίπλους είναι το πάθος μου. Για εμένα η ζωή μου 
είναι συνυφασμένη με την περιπέτεια» σχολιάζει ο Χιου, ο 
οποίος τα τελευταία 25 χρόνια ζει μόνιμα στην Αυστραλία, 
όπου και εργάζεται ως δημοσιογράφος σε ταξιδιωτικά μέσα, 
ενώ είναι και ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης η οποία 
διοργανώνει εκδρομές περιπέτειας.  

Ο ΣΤΟΧΟΣ: 



Μία ημέρα από το ταξίδι του: 

Η μέρα του Χιου ξεκινάει περίπου στις 6 το πρωί. «Ξυπνάω 
περίπου στις 6, ετοιμάζω καφέ και κάποιου είδους πρωινό και 
περίπου στις 8, έχοντας μαζέψει τα πράγματά μου (τέντα, 
προσωπικά αντικείμενα), φεύγω από την παραλία όπου έχω 
διανυκτερεύσει και κωπηλατώ τρεις-τέσσερις ώρες».  

Η επόμενη στάση του περιλαμβάνει το απαραίτητο «τέντωμα 
των ποδιών», όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος, αλλά και το 
μεσημεριανό γεύμα σε κάποια ταβέρνα κοντά στην παραλία. 
Δεν είναι όμως λίγες οι φορές που οι ντόπιοι τον προσκαλούν 
για φαγητό στο σπίτι τους. «Η Μεσόγειος ακόμη βέβαια 
κοιμάται, τα περισσότερα εστιατόρια και μπαρ είναι  κλειστά, 
τώρα ξυπνά σιγά-σιγά για το καλοκαίρι. Έπειτα συνεχίζω το 
ταξίδι μου για τρεις-τέσσερις ώρες ακόμη και καταλήγω στην 
παραλία όπου θα στήσω την τέντα μου, θα ετοιμάσω κάτι για 
βραδινό και θα περάσω τη νύχτα» περιγράφει.  



«Συνήθως κωπηλατώ επτά-οκτώ ώρες την ημέρα μόνος μου. 
Δεν έχω κάποια ομάδα να με ακολουθεί στο ταξίδι αυτό. Όλα 
μου τα υπάρχοντα βρίσκονται μέσα στο κανό, όπως η τέντα, η 
σόμπα, τα ρούχα, τα βιβλία μου, το λάπτοπ και οι κάμερές μου. 
Επίσης υπάρχει λίγος χώρος για την μπίρα και το κρασί μου. 
Είναι ένας υπέροχος τρόπος να ταξιδεύεις, να δεις τις παραλίες, 
τα τοπία, τα δελφίνια, τις χελώνες και τους λόφους».  



Ονόματα μαθητών: 
• Νερατζής Γαβριήλ 
• Λουκάς Γιάννης 
• Μπούρη Θεοδώρα – Μαρία 
• Κούρσος Αναστάσιος 



ΤΕΛΟΣ!!! 



ΔΕΚΑΕΞΆΧΡΟΝΗ ΈΚΑΝΕ 
ΤΟ ΓΎΡΟ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ ΜΕ 
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΌ 
Η νεότερη ιστιοπλόος που καταφέρνει κάτι τέτοιο 



Ακριβώς 518 ημέρες αφότου ξεκίνησε, η 16χρονη 
Λόρα Ντέκερ κατάφερε να ολοκληρώσει το 
παράτολμο ταξίδι της: το γύρο του κόσμου με 
ιστιοπλοϊκό σκάφος. Η νεαρή Ολλανδέζα έκανε το 
ταξίδι τελείως μόνη της και έγινε η νεαρότερη 
ιστιοπλόοος που κατάφερε ποτέ κάτι τέτοιο. 
Η Ντέκερ είχε ξεκινήσει από το Γιβραλτάρ τον 
Αύγουστο του 2010. Κάλυψε συνολικά 27.000 ναυτικά 
μίλια, πέρασε από τον Ατλαντικό Ωκεανό, τη διώρυγα 
του Παναμά, διέσχισε τον Ειρηνικό και τον Ινδικό 
Ωκεανόία 



Πέρασε από το επικίνδυνο ακρωτήριο της Καλής 
Ελπίδας και έφθασε στον προορισμό της, στο Σεν 
Μάαρτεν των Αντίλλων, στην Καραϊβική.  
Το ταξίδι της Ντέκερ είχε γίνει αντικείμενο διαμάχης, 
καθώς η πεισματάρα ιστιοπλόος θέλησε να κάνει το 
γύρο του κόσμου χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών 
της, οι οποίοι κινήθηκαν... εναντίον της δικαστικά! 
Αρχικά, το δικαστήριο της απαγόρευσε να κάνει το 
ταξίδι, όμως η ίδια επέμεινε και νίκησε!  
Η σχέση της Λόρα με τη θάλασσα είναι άρρηκτη και 
αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι είχε γεννηθεί 
πάνω στο σκάφος των γονιών της στη Νέα Ζηλανδία 



ΟΜΑΔΑ: Στέλιος Μακρύγιαννης, 
  Κώστας Λιάσκος, 
 Κυριάκος Μαυρομάτης 



ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ  
ΖΑΝ ΜΠΕΛΙΒΟ 



 Ο Μπελιβό έφυγε από το Μόντρεαλ στις 18 Αυγούστου 2000, την 
ημέρα που έκλεισε τα 45 χρόνια του, λίγο καιρό μετά τη χρεοκοπία 
της μικρής επιχείρησης που διατηρούσε. Για να ξεπεράσει την 
απογοήτευσή του αποφάσισε τότε να κάνει τρέχοντας το γύρο του 
κόσμου. 

 Έφτασε μάλιστα τρέχοντας μέχρι την Ατλάντα των ΗΠΑ, όπου όμως 
έκρινε ότι ήταν σκόπιμο να κόψει ρυθμό και να περπατήσει 
καλύπτοντας περισσότερα από 75.000 χιλιόμετρα διασχίζοντας 64 
χώρες. Σ' αυτά τα έντεκα χρόνια, πέρασε από ερήμους και βουνά. 



 Ερωτεύτηκε στο Μεξικό… για εννιά ημέρες, φόρεσε τουρμπάνι στο 
Σουδάν, έφαγε έντομα στην Αφρική, σκύλο στην Κορέα και φίδια 
στην Κίνα ενώ στις Φιλιππίνες τον φρουρούσαν στρατιώτες, παρ' 
όλο που δηλώνει ειρηνιστής. Αρρώστησε σοβαρά μόνο μία φορά 
και νοσηλεύτηκε στην Αλγερία. Μόλις μία φορά δέχτηκε επίθεση, από 
δύο νεαρούς μεθυσμένους στη Νότια Αφρική. Στην Αντίς Αμπέμπα 
τον συνέλαβαν, χωρίς μέχρι και σήμερα να μάθει το λόγο, και τον 
άφησαν ελεύθερο την επόμενη ημέρα. Αρκετές φορές κοιμήθηκε 
κάτω από γέφυρες, σε ξενώνες αστέγων ή ακόμη και σε φυλακές. 



 Συχνά άγνωστοι άνθρωποι τον προσκαλούσαν και τον 
φιλοξενούσαν στο σπίτι τους και σήμερα αισθάνεται υποχρεωμένος 
από τη συμπάθεια που του έδειξαν οι περισσότεροι απ' όσους 
γνώρισε στην πορεία του. 

 Το ταξίδι του στοίχιζε περίπου 4.000 δολάρια κάθε χρόνο, χρήματα 
που ο Μπελιβό εξασφάλιζε χάρη στη σύντροφό του, αφού δεν 
απέκτησε ποτέ κάποιον χορηγό. 



 Σήμερα, δεν έχει χρήματα αλλά αισθάνεται πλούσιος.  
 «Έφυγα άδειος αλλά επέστρεψα με πνευματικά εφόδια», είπε 

χαρακτηριστικά. Σκοπεύει να γράψει ένα βιβλίο, να δώσει διαλέξεις και να 
προωθήσει «την αρμονία μεταξύ των ανθρώπων και την 
αλληλοκατανόηση». Σε προσωπικό επίπεδο, είναι μια ιστορία αγάπης με 
αίσιο τέλος... 

  «Έφυγα κενός, αλλά επέστρεψα με μια διανοητική αποσκευή», λέει. 
Σκοπεύει να γράψει ένα βιβλίο, να δώσει διαλέξεις και να προωθήσει «την 
αρμονία ανάμεσα στους ανθρώπους, την άρνηση της απόρριψης του 
άλλου». 







ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  

 ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΣΗ 
 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 
 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ  



Ο 42ΧΡΟΝΟΣ ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΑΝΤΡΙΟΥ ΧΟΛΙ 
Ταξίδι με αερόστατο σε 48 πολιτείες - Εκανε ρεκόρ 

μέσα σε 33 ημέρες. 
 



ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ 

• Ενα ιδιαίτερο ταξίδι θέλησε να πραγματοποιήσει ο Αντριου Χόλι 
σπάζοντας παράλληλα και το προηγούμενο ρεκόρ. Ταξίδεψε με 
αερόστατο σε 48 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
καλύπτωντας 15,000 μίλια σε διάστημα 33 ημερών. 

• Ο 42χρονος Βρετανός, είναι ιδιοκτήτης εταιρείας κατασκευής 
αερόστατων. Ο ίδιος έχει φυσικά μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό τους και 
αυτό τον βοήθησε να πραγματοποιήσει ένα όνειρο το οποίο κρατούσε από 
την ημέρα που άρχισε να ασχολείται με τα αερόστατα. 

 



ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ 

• Ξεκίνησε από την Αριζόνα και όπως παραδέχθηκε ο ίδιος η θέα σε πολλές 
από τις πτήσεις του ήταν αφοπλιστική. Ωστόσο δεν ήταν μόνος. Σε όλη 
την προσπάθειά του είχε μαζί του έναν μετεωρολόγο, ο οποίος τον 
ενημέρωνε για τις καιρικές συνθήκες προκειμένου να μην υπάρξει το 
παραμικρό πρόβλημα. 

 



ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

• «Είδα τα πάντα. Από τα σύνορα στο Μεξικό μέχρι τον Καναδά. Ηταν μια 
μοναδική εμπειρία» τόνισε ο Χόλι, ο οποίος παραδέχθηκε πως κοιμόταν μόλις 
τέσσερις ώρες την ημέρα για να καταφέρει τον στόχο του. 

 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Πηγή: 
iefimerida.gr  



ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΕΘΑΝΗ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΘΑΝΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ 



ΗΡΘΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ!!1ΕΝΑ!..! 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!!! 



Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟ  



• Ο Κλοντ και η Φρανσουάζ Ερβέ ξεκίνησαν με τα ποδήλατά τους την 1η Απριλίου 
του 1980 από τη Λυών της Γαλλίας. Διέσχισαν κάνοντας πετάλι περισσότερα από 
150.000 χλμ, περνώντας διαδοχικά από όλες της ηπείρους της Γης, με εξαίρεση 
την Ανταρκτική. 

 

• Σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια το ταξίδι του ζευγαριού θα διαρκούσε περίπου 
τρία χρόνια. Παρόλ’ αυτά η πραγματικότητα έδειξε ότι η 'αποστολή' των δύο 
γάλλων ποδηλατών θα ολοκληρωνόταν δεκατέσσερα χρόνια αργότερα… 

 



• Η μεγαλύτερη όμως έκπληξη για τους δύο ταξιδιώτες δεν 
αφορούσε την αλλαγή της συνολικής διάρκειας του ταξιδιού, αλλά 
τον αριθμό των συμμετεχόντων. Στις αρχές του 1988 η Φρανσουάζ 
Ερβέ διαπίστωσε ότι είχε μείνει έγκυος. Συνέχισε παρόλ’ αυτά να 
ποδηλατεί μέχρι τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της. Τελικά, 
στις 12 Σεπτεμβρίου του 1988, η κόρη του Κλοντ και της 
Φρανσουάζ, Μανόν, γεννήθηκε στο Πάλμερστον Νορθ της Νέας 
Ζηλανδίας. 

 

• Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο Κλοντ και η Φρανσουάζ Ερβέ δεν 
είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με το ποδήλατο πριν αποφασίσουν να 
κάνουν το γύρο του πλανήτη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν 
στο βιβλίο που περιγράφουν την περιπέτειά τους: 

 



• Η ιδέα [σημ. εννοεί το γύρο του κόσμου με ποδήλατο] μας γοητεύει έντονα. 
Συνδυάζει την αγάπη μας για τη φύση με εκείνην για τον αθλητισμό. Μόνο που, 
νά, δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ με την ποδηλασία. Μήπως αυτό αποτελεί 
ανυπέρβλητο εμπόδιο; Δεν βαριέσαι! 

 

• Ένα άλλο χαρακτηριστικό που κάνει το ταξίδι των δύο γάλλων να ξεχωρίζει 
είναι η αυτοχρηματοδότησή του. Σε αντίθεση με άλλες παρόμοιες προσπάθειες 
που γίνονται με τη βοήθεια κάποιου χρηματοδότη ή χορηγό, ο Κλοντ και η 
Φρανσουάζ Ερβέ αποφάσισαν να βασιστούν στις δικές τους δυνατότητές: Πέρα 
από τις αρχικές τους οικονομίες (που κράτησαν για λίγα μόνο χρόνια), η 
χρηματοδότηση του ταξιδιού βασίστηκε στην πώληση φωτογραφιών και τη 
διοργάνωση διαλέξεων σχετικά με το ίδιο το ταξίδι. 

 

 





ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 
ΈΝΑ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟ ΦΙΛΟ  



Η ΑΡΧΗ … 

Ήταν πριν τρία χρόνια όταν ο Sergi Rodriguez Basoli,γνωστός ως "Rumbo 
Mediterraneo" παράτησε τα πάντα και άρχισε τον γύρο της Μεσογείου Θάλασσας με 

το κανό του. Η αφετηρία του μοναχικού του ταξιδιού ξεκίνησε από το λιμάνι της 
Βαρκελώνης.  



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ … 

Περνώντας την Καταλονία βρέθηκε στην Γαλλία, το Μόντε Κάρλο, την Ιταλία. Έχοντας 
περάσει ένας χρόνος από την απαρχή του μοναχικού αυτού ταξιδιού βρέθηκε στην 

Σαρδηνία. 



Η ΤΕΤΡΑΠΟΔΗ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ … 

Κάποια στιγμή έξω από τη Σαρδηνία συνάντησε ένα σκύλο και τον πήρε μαζί του.  

 

Του έδωσε μάλιστα και όνομα, Nirvana και σήμερα ταξιδεύουν 
μαζί. 



ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΆ ΤΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ … 

Ο Sergi έχει διανύσει πάνω από 5000 χιλιόμετρα . Μέσα σε αυτά έχει : 

• Ανακαλύψει νέες κουλτούρες 

• Έχει προστατεύσει και σεβαστεί την Φύση 

• Έχει ανακαλύψει νέα μέρη  



3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ … 

Nirvana Και Sergi  συνεχίζουν να ταξιδεύουν μαζι …    



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕς 

• Οικονόμου Ανδρέας 

• Λεοντής Λεόντιος 

• Μανώλη Βάλια 
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