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A few words from XTMPI's director -
Λίγα λόγια από την διευθύντρια του XTMPI

My loving Skyleaders and Skywalkers,
This trip has been a journey of knowledge, experience and self-improvement
- a journey of empowerment. I will cherish every moment forever and ever.
The journey is over but I miss you all! My heart is filled with your laughter,
your energy, even your minor complaints about being tired and sleepy.... bla,
bla, bla!!! 
But do you know what?? I LOVE EVERYTHING ABOUT YOU... even your
"murmura" and your minor but beautiful imperfections and I consider myself
blessed to be your educator, your friend, your mentor, your leader, who
constantly reminds you that life goes by fast and we should only spend our
energy appreciating and living every moment, every person, every glance
and smile..... that we should reach out to people and not expect them to come
close to us, that we should be energized and alert every second and that we
should love deeply even when we are angry or upset and that love must be
shown and expressed daily, even if we think it is obvious! So, my dear
students, leaders, friends....ΑΓΑΠΩ ΣΑΣ με τρόπους που δεν μπορείτε να
φανταστείτε, και εισαστε πηγές δύναμης και φωτός και χαράς και είσαστε ο
λόγος που δεν χάνω την ενέργεια μου ποτέ. Ακόμα και τις στιγμές που
γίνομαι δύστροπη και σπαστική, βλέπω τα τα σκυθρωπά σας μουτράκια και
σκέφτομαι: τι θα έλεγα τώρα στα ‘μεγάλα μου μωρά ‘ για να τα κανω
καλύτερα; Ίσως απλα μια αγκαλιά και την φράση ‘θα περάσει κί αυτό' με
ένα χαμόγελο και με επικέντρωση στους άλλους ανθρώπους, παρά, μόνο
στον εαυτό μας! 
Όπου και να'στε λοιπόν σήμερα, επικεντρωθείτε στους ανθρώπους που
αγαπάτε και που σας αγαπούν και φτιάξτε τους την μέρα με την θετική σας
ενέργεια και τον αυθορμητισμό σας και τότε κάτι μαγικό θα συμβεί:
αυτόματα θα γίνετε και εσείς πιο ευτυχισμένοι!!!
Σας αγαπω και μου λείπετε... νομίζω πρέπει να το καταλάβατε από τα ποστς
μου στο facebook του σχολείου και στο προσωπικό
μου και στα social media γενικά!!❤ 😊

Mrs Xenia



My dear Skywalkers,
Thank you for this amazing experience. Remember you are all shining diamonds. Accept yourselves, even if you have
minor imperfections. After all there is no such a thing as a perfect diamond. You are still valuable! So my message is: Love
yourself, improve it slowly but steadily, exceed your limits because this is the only way forward. I love you!!
Socrates

A few words from Mr. Socrates -
Λίγα λόγια από τον κο. Σωκράτη



A few words from Mrs. Nathalie -
Λίγα λόγια από την κα. Ναταλή

Coucou tout le monde !!! 😊
Ας συνεχίσω ελληνικά για να με καταλάβουν όλοι επειδή απευθύνομαι σε όλους. Πέρασαν 2 μέρες που χωριστήκαμε
και ακόμη δεν μπορώ να επιστρέψω στη φυσιολογική μου ζωή. Η σκέψη μου είναι συνεχώς στο υπέροχο μας αυτό ταξίδι και σε σας.
Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να μοιραστώ κάποιες σκέψεις και όμορφες στιγμές μαζί σας. Δεν μου ζήτησε κανείς να
το κάνω αλλά πραγματικά νιώθω ότι αυτό έχει την περισσότερη σημασία. Αυτό μας μένει.. Οι στιγμές, αναμνήσεις και κυρίως οι
στιγμές και αναμνήσεις που μοιραζόμαστε. Αν τις κρατήσουμε μέσα μας απλά θα ξεχαστούν.
Οι ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΕΣ στιγμές για μένα :
1. Πέμπτη βράδυ μεταξύ 22:30-00:00 στο CDI συζήτηση, δέσιμο, συγκίνηση και πολλή αγάπη (πολύ κλάμα)
2. Συγκίνηση στα δελφίνια (πάλι έκλαιγα και περίπαιζε με ο Bertrand χαχα)
3. Ρομαντικό Παρίσι κάτω από τη βροχή!
4. Paris by night. Το να σας βλέπω να αφήνεστε και να τραγουδάτε γαλλική ραπ στους περαστικούς, ή να κάνετε κομπλιμέντα στα
γαλλικά. Ήμουν πολύ περήφανη!
5. Όταν κάποιοι από σας αγοράσατε γαλλικά βιβλία και ξεκινήσατε να τα διαβάζετε.
6. Όταν ο υπεύθυνος για τα μαθήματα γαλλικών μου είπε τα καλύτερα λόγια για όλους σας!
7. Όταν η ομάδα της Accord με τίμησε με βραβείο. Δεν το περίμενα γιατί νόμιζα πως τους επέλλανα με τις παρατηρήσεις που έκανα
για να είναι όλα οκ χαχα!
8. Όταν χορεύαμε με την καθοδήγηση των animateurs και animatrices.
9. Μνημεία, αξιοθέατα και τοπία που με συγκίνησαν.
10. Και φυσικά η Δάφνη…
Αστείες στιγμές:
1. ‘’Je m’appelle Chypre’’ Ρόης
2. « I am not a soup » κυρία Αννίτα
3. Όταν μετά από μια κουραστική μέρα βγαίνω έξω από το εστιατόριο του σχολείου με τη Χριστίνα και τη κυρία Ξένια, προχωράμε
και καμιά δεν πρόσεξε ότι προχωρώ με τον δίσκο του εστιατορίου στα χέρια. Πρώτη φορά είδα την κυρία Ξένια να γελά τόσο! Χχ
4. Εθνικός ύμνος στους δρόμους του Παρισιού.
5. Η σφαλιάρα του δέντρου στο Paris by night (εφοβήθηκα!)
6. Όταν σας έβλεπα να βάφεστε και να ετοιμάζεστε για να γυρίσετε τις ταινίες σας. Ήσασταν τέλειοι!!!!!!
Για να πλησιάσω προς το τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι είστε όλοι αξιολάτρευτοι και χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να ζήσω την
εμπειρία αυτή μαζί σας. Ανυπομονώ να σας ξαναδώ όλους σύντομα και νιώθω πανέτοιμη να επιστρέψω τον Σεπτέμβρη με
ενθουσιασμό και πολλή αγάπη. Σας ευχαριστώ που ομορφαίνετε την δουλειά μου και τη ζωή μου. Να ξέρετε θα είμαι εδώ για σας
πάντα. Επίσης, είμαι πολύ περήφανη για τη προσπάθεια σας με τα γαλλικά! Πιστέψτε με, μια μέρα θα με παίρνετε κι εσείς τηλέφωνο
όπως κάνουν παλιοί μου μαθητές και θα μου λέτε πως σας χρησίμεψαν για σπουδές, δουλειά ή άλλες ευκαιρίες! Είμαι σίγουρη για
αυτό ! Ό,τι περισσότερο μάθετε στη ζωή σας ανοίγει πόρτες που δεν φαντάζεστε.
 



Δεν θα ξεχάσω:
1. Την πιο ευγενική μάμα, την κυρία Αννίτα, που δεν μας παραπονέθηκε ούτε μία φορά!!!
2. Τη γλυκιά Ζήνα που έγινε 12 μαζί μας.
3. Το απέραντο χαμόγελο της Μικαέλλας.
4. Τον ενθουσιασμό και συγκίνηση της Γεωργίας που έκανε το ταξίδι των ονείρων της.
5. Την υπέρβαση της Νικολέττας στις δραστηριότητες. Σε χάρηκα Νικολέττα μου, βάζεις πάντα σε όλα τη ψυχή σου!
6. Το δυναμισμό και τις χορευτικές ικανότητες της Μενεξίας.
7. Την καλοσυνάτη Μαρία, πάντα τυπική και καλοπροαίρετη.
8. Την ηρωίδα μου Σοφία που με έσωσε από τις τουαλέτες των ανδρών με μεγάλη αποφασιστικότητα και μου έβαλε απίστευτα
δύσκολες λέξεις σε παιχνίδι!!
9. Την Ελενούα μου που έμαθε απότα 11μιση της πως ζουν οι φοιτητές και ανυπομονεί να πάει Γαλλία σε κάποια χρόνια για σπουδές.
10. Ο Νικόλας που κάθε φορά που μαζευόμασταν θυμόταν ότι ήθελε σουβενίρ. Χαχα εντάξει υπερβάλλω λίγο :p
11. O Κωνσταντίνος, ή άλλoς batman.
12. O Christos, ή αλλιώς ο καλός φίλος όλων. Μπράβο Χρίστο μου για τη θετικότητα σου.
13. Ο Νέαρχος πάντα από τους πρώτους στην ομάδα του κύριου Σωκράτη!
14. Ο Άγγελος που παρόλο που κουραζόταν επέμενε και συνέχιζε!
15. Ο Σάββας και οι υπερβάσεις του. Μπράβο Σάββα για το χορό σου και την εξέλιξη σου.
16. Ο Μιχάλης που μας είπε απίστευτα συγκινητικά και ώριμα λόγια. Είμαι περήφανη.
17. Ο Δημήτρης και το oui του! Μπράβο Δημήτρη μου για τις φιλίες σου και με τα παιδιά εκτός του γκρουπ μας!!!
18. Ο Παύλος που έζησε την κάθε στιγμή στη Γαλλία με χαρά συνεχώς στα γαλλικά και αγόρασε και béret !
19. Ο Βαλάντης ο τυπικός, ο πλακατζής που εντυπωσίασε τους μεγάλους και ήθελαν να κάνουν όλοι παρέα μαζί του!
20. Ο Ιερώνυμος, ίσως ο πιο κοινωνικός του γκρουπ!
21. Ο Γιάννης που κατάλαβε πόσο καλά είναι τα γαλλικά του και στήριξε τον φίλο του στα rides σαν μεγάλος αδελφός..
22. Ο Γιώργος που γελά πάντα με τα αστεία μου. Ελπίζω να μην είναι από ευγένεια. Χαχα Γιώργο μου είσαι πλέον σχεδόν Γάλλος…
23. Ο Ρόης που απέκτησε γαλλική προφορά σε λίγες μέρες και κάνει το καλύτερο παζάρι που είδα ποτέ.
24. Ο Στράτος που κατά βάθος ερωτεύτηκε τη γαλλική γλώσσα γιατί όλο γαλλικές ατάκες μας έλεγε και που μου έμαθε την σωστή
σημασία της λέξης ‘επόμενος/η’
25. Η Έλινορ που ξεπέρασε ντροπές, κατέβηκε στη βιβλιοθήκη με τη μάσκα προσώπου και άνοιξε τη καρδιά της. 
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω:
1. Τον κύριο Σωκράτη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε!
2. Την κυρία Ξένια που μου θυμίζει πόσο όμορφη είναι η δουλειά μας και δεν με αντιμετωπίζει απλά σαν μια συνάδελφο αλλά σαν
ακόμα ένα παιδί της, όπως κι εσάς. Επίσης την ευχαριστώ για τις αγκαλιές και τις στυλιστικές συμβουλές!
3. Την Χριστίνα μου, για τις αμέτρητες ώρες που θυσίασε για να προετοιμάσουμε το ταξίδι, για τα πολλά ''ναι’’ που πάντα μου λέει και
για την φιλία της που είναι αληθινή.
4. Τέλος τους γονείς για τα όμορφα τους λόγια!
A très très bientôt !! Με πολλή αγάπη,
Ναταλή



A few words from Miss Christina -
Λίγα λόγια από την κα. Χριστίνα

Αγαπητοί μου Skywalkers! Σας ευχαριστώ από καρδιάς που κάνατε αυτό το ταξίδι πραγματικότητα. Μαζί, σε μονάχα 8 μέρες , μεγαλώσαμε με
τρόπους απίστευτους. Οπως συχνά τονίζει η κα Ξένια, αναπτύξαμε κυρίως την συναισθηματική μας νοημοσύνη, κάτι που συχνά παραμερίζουμε
στην απαιτητική ακαδημαικά καθημερινότητά μας. Αναπτύξαμε τον συναισθημαιτκό μας κόσμο... την ικανότητά μας να χαμογελάμε στον διπλανό
μας, να λέμε μιά καλή κουβέντα, να στηρίζουμε και να σκεφτόμαστε την ομάδα, έναντι της μονάδας. 
 
Τα χαμόγελά σας , πραγματικά, και τα γέλια σας αντηχούν ακόμη στ'αυτιά μου με τις καλύτερες αναμνήσεις! Θα ήθελα ωστοσο να μοιραστώ μαζί
σας τις πιό ξεχωριστές στιγμές! 
 Happy moments : When your faces lit up on the bus, cherishing the whole experience of Paris by night. 
                               ΅When I saw you happy in the bookstore SHAKESPEARE AND COMPANY (Christos ❤ asking me questions xxx)
                               When I asked little Daphne what she wants to be when she grows up … and ( oh…) she turned to me and said “I want to be like you”.
 
Funny moments:   When Mr. Socrates first said (in the Metro) hehe «Κλωτσούμε, φτύννουμε, κουτουλλούμε, δέρνουμε αλλά μπαίνουμε» χεχε .
                               When everyone was shouting «Αέρα!» για να βγούμε από το Μετρό 😊
 
Special moments:  When we gathered in the library and shared ways in which each and everyone exceeded themselves. And cried x
 
Dear SKYWALKERS -    I LOVE YOU 
 
Mme Christine ! 
 



Χαρούμενες στιγμέςhappy moments



* GIMME GIMME GIMME/BOLLYWOOD DANCE
* WALKING IN THE RAIN 
* THRILLING AT THE ASTÉRIX PARC 
* LATE NIGHTS TALKS
* SINGING IN THE MIDDLE OF THE STREET AND ANNOYING LOCALS 
* RANDOM CRAZY PHOTOS WHENEVER WHEREVER 
* ANIMATEURS❤ 

* PARIS BY NIGHT, WAVING AT THE HALF POPULATION OF PARIS 
* MEETING NEW PEOPLE FROM AROUND THE WORLD 
* GETTING TO KNOW THE BEAUTY OF PARIS 
* BECOMING A FAMILY/ SHARING MEMORIES & FEELINGS
* CONTACT(GAME) AT THE METRO MOMENTS THAT WEREN’T THAT
FAVORABLE:
* PEOPLE THAT SMELLED AT THE CAMP CAUSE SHOWERS DON’T EXIST
WHERE THEY LIVE 😂
* ENDLESS STAIRS AT THE METRO AND EIFFEL TOWER 
* “CLOSE THE LIGHTS NOW”

-Στο paris by night που
εχαιρετούσαμε τον κόσμο τζαι
εσιέρουντουν που μας έβλεπαν

-στα δρομάκια της notre dame που
είπαμε τον εθνικό ύμνο
-ο Μαλό μέσα στα νερά

- Η Elisabeth (τζοίνη η ξανθιά) που
εχαιρετούσαμε συνέχεια

- οι πόζες à la Victor
-την κίνηση του Κόκου

 

 

Menexia Savva

Μικαέλλα Χατζησάββα



 
We had so much fun in Paris. We met new friends new students and new things about Paris. Everyday we

are learning more and more about Paris. 
My favourite day was the 8th because it was my birthday and also because we went to Asterix park. It was

awesome!
 I do things that I never believed I could do. I am so proud of my teachers❤ ❤ ❤ 

Zena Filippou

Κυρία Ξένια ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πάω στο Παρίσι με τους
Sky Walkers. Πέρασα καταπληκτικά!

Στεναχωρήθηκα που αυτό το ταξίδι τελείωσε τόσο γρήγορα.Εμαθα πολυ ωραία
πράγματα που θα τα θυμάμαι για μια ζωή. Ανήκω και εγώ στην ομάδα Sky Walkers!!! Ευχαριστω για τους

καινούργιους φίλους. Μακάρι αυτό το ταξίδι να μην τελείωνε τόσο γρήγορα!!!
Έυχομαι να μου δοθεί ξανά η ευκαιρία να ταξιδέψω ξανά μαζί με τους Sky Walkers!!!!!

Ελένη Όρρου



 
·Eiffel με τις σκάλες

·Bictoras
·Μαππα με τον Αντωνακη

·Στο ξυλινο (νομίζω εκαταλάβατε)
·Αρίθμηση

·Stuck in metro

A Happy Moment of this trip... let me think ...the day I overcame my fear of roller
coasters with loops! The day we had the fantastic party! The boat trip day! The
fun we had on Paris by Night !Everything was an amazing experience of Paris!
Every day it got better and better. I want to Thank Mrs. Xenia and Mr. Socrates

for this amazing experience I had, all these years, and about how they make us a
better person every day.

angelos
hadjichristoforou

Νέαρχος Φούρναρης



1.Paris by Night
2.Εiffel Tower
3.Parc Asterix
4.Atelier des Lumières
5. Louvre
#Bestmoment
CONTACT GAME
 

~>Μία από τις αγαπημένες μου
στιγμές ήταν η 2η μέρα (05/08), όταν
περασα την πιο αξέχαστη μέρα των
γενεθλίων μου πάνω στον πύργο του
Άϊφελ και όταν τη νύχτα οι
περισσότεροι στο Accord
τραγούδησαν σ'εμένα και στη Zena
Filippou το "Happy Birthday" στα
Γαλλικά.
 
~Ακόμη, χαίρομαι ιδιαίτερα που
επιτέλους, μετά από 4 χρόνια
ισπανικών σειρών (οχι το La casa de
papel) κατάφερα να γνωρίσω και να
μιλήσω με μια ισπανίδα
συμμαθήτρια μου στη γλώσσα της.
 

- Οζίρις (είναι τζίρης)
- Μόλις ήβραμεν το αντικουνουπικό
- Η φάτσα τζαι οι φωνές του Ιερόνυμου
Σάββα μόλις έπιαννε την μάππα ο
Αντωνάκης
- Ο προσανατολισμός του 'Νικόλα
Φούρναρη'
- Πάρις μπαι νάιτ
- Η κόκκινη αστυνομία 
 (μετά τες πρώτες 2 μέρες)
 

 

Georgia Nicolaou

Μαρία Χριστοδουλίδου

Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνου



- Ο Οζίρης στο Αστερίξ είναι ότι πιο τζίρηκο έζησα στη
ζωή μου

- Paris by night που εχαιρετούσαμε το κόσμο (ο εργάτης
που ενθουσιάστηκε ήταν τρένο)

- Tο nike store!
- TO SUNDAEEEE!!!! (μετά από εφτά μέρες ψάξιμο)

- Το hippopotamus

Σε αυτό το ταξίδι οι στιγμές ήταν
ανάμεικτες, χαρούμενες, κάποιες όχι και τόσο, αλλά πάνω

από όλα αξέχαστες!
Μερικές χαρούμενες στιγμές που μπορώ να θυμηθώ

είναι:
1) Ο πύργος του Άιφελ

2) Όταν τραγουδήσαμε το Skywalkers you rock κάτω από
τον Πύργο και μας κοίταζαν όλοι παράξενα 😂

3) Η καταπληκτική θέα από τον πρώτο και το δεύτερο
όροφο του Πύργου του Άιφελ 

4) Τα ελληνικά που μαθαίναμε στις animateurs
5) Οι απίστευτες και αστείες στιγμές στο δωμάτιο μας με

τα άλλα κορίτσια
6) Η κρουαζιέρα στον Σικουάνα

7) Το Paris by night που χαιρετούσαμε κάθε περαστικό
που βλέπαμε και γνωρίσαμε ένα διαφορετικό

Παρίσι, το Παρίσι του φωτός
8. Η βόλτα μας στη Champs Elysées 

9) Η επίσκεψη μας στο πιο παλιό βιβλιοπωλείο
10) Και φυσικά το Πάρκο του Αστερίξ όπου προσωπικά

ξεπέρασα τα όρια μου και
μπήκα σε παιχνίδια που ποτέ δε φανταζόμουν πως θα

έμπαινα.

My favourite moment was visiting the Eiffel Tower and
Paris by night because it's a very beautiful city,

especially by night!

Νικολέττα Σιμονίδου

Yiannis PampakeridesΧρίστος Μεταξάς



Funny moments

Αστείες στιγμές



& Skate
towns

Αννίτα Αρίστη

The funniest moment I had. Το
παιχνίδι που παίξαμε. 

Γέλασα με την ψυχη μου
τόσο πολύ 

I'm not a soup!!!!!
 

* Teaching people Cypriot “Ndampon Kori” 
* Antoine & Malo dancing
* Fournaris sleeping 😴
* People looking at us as if we were a criminal gang 
* Bollywood production
* VICTORRRRR : getting lost, looking high at his poses and
funny faces he made, sleeping with eyes wide open
* Elinor calling everyone “shilopello”
* Private/embarrassing things happening in “255''

Menexia savva



Διασκέδαζα πάρα πολύ βλεποντας τον
animateur Victor να χορεύει το

τραγούδι "Gimmie Gimmie" όταν
χορεύαμε στο auditorium. Γι'αυτό και

του αξίζει απόλυτα ο ρόλος του
animateur (ψυχαγωγός).

Μαρία Χριστοδουλιδου

- Κόκκινη Αστυνομία
- Βιταμινα

- Φαιφτι Φαιβ
- Γιώργκο μεγκάλο μαφία

 

Νικόλας Φούρναρης

😂😂METRO ΝΑ ΈΧΟΥΜΕ ΈΝΝΟΙΑ ΝΑ
ΜΠΟΥΝ ΟΥΛΛΟΙ 😂😂

ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΊΕΣ
Animateurs in the night. Mikaella

Hadjisavva Nikoletta Simonidou Elinor
Onc Menexia Savva😴😉

Γεωργία Νικολάου



Λίγα λόγια από
καρδιάς

a few words

from the heart



Coming in to this journey I have to admit that I wasn't that
excited. The showers were cold, we had to go to sleep at
22:30, take 3 hour lessons every morning, and the food
wasn't that good. However the tours and trips in Paris made
up for all the inconveniences. Walking around this beautiful
and historic city inspired me so much. To just imagine that so
many important and influential figures were walking around
the same streets a hundred years ago that we did was such
a surreal expirience and it made me feel like I can truly
achieve anything in this world with the right mindset. My
favourite moments were:
1.Walking up the stairs of the Tour Eiffel and admiring the
whole city from above.
2.Trying to find the Mona Lisa in the Louvre.
3.Going on a tour around Paris at night, screaming "bonsoir"
and french rap lyrics to every single passerby, and just
admiring the city of lights.
4.Playing contact while waiting in the metro.
5.Teaching cypriot phrases to Antoine.
6.Filming a bollywood movie.
7.Laughing all night with my friends in our room while trying
to stay quiet.
8.Waiting 23 minutes for a single crêpe.
Above all though, my absolute favourite part of this journey
in Paris was becoming friends with so many wonderful
people, as well as strengthening my friendship with those
who I already knew before. I'm not someone who shares his
emotions that much but I believe that you all taught me that
it's okay to be open about our feelings and for that I'm
forever grateful. I will forever cherish the moments we
shared together. I love you all♥

George paraskevopoulos

I want to say a big thanks to all my

teachers who organized this amazing trip

that I had in Paris!! It was the best

experience I ever had. ❤ ❤  Merci beaucoup

pour ce voyage ! 

 
#skywalkers #family #paris #havingfun

#merci #youarethebest#LETSDOITAGAIN

#skywalkersinparis #2k19

Georgia nicolaou



Ευχαριστώ την κυρία Ξένια 
και τον κύριο Σωκράτη για την 

ευκαιρία που είχα να δημιουργήσω
φιλίες με καινούρια 

άτομα και να ενισχύσω 
αυτές με παλιά.

I want to say thank you because I got 
over my fear of heights. 

So my favorite day was the 8th 
of August, when I got over it. 

pavlos filippou Στράτος Λέμονος
Generally I’d like to say that this was
an irreplaceable experience where I
met many new people from
different nationalities and got the
opportunity to spend an amazing
week with amazing people that I
can now call family. I stepped out of
my comfort zone and understood
how luxurious my everyday life
really is and became more thankful
for everything. Days were passing
by as if they were hours as I was
having the time of my life going
around Paris. Even though I didn’t
have as much sleep as I wanted to,
every day every moment was well
spent with endless laughs. 
Thanks to everyone for making this
trip as awesome as it was!  ;)

menexia savva

When I heard that we are
going to Paris I wasn’t as

excited as I am now. Some of
the kids in our group were

strangers to me. However, I
immediately connected with
them and we became very

good friends. I want to
congratulate all people

behind this trip in Paris and
say a big THANK YOU to mrs

Xenia and mr Socrates
because everything was fine.
Even though I wanted to stay

in Greece with my family, I
came here and I leave with

many experiences and I think
that I learned a lot of things

during this trip!!!

savvas simonides



Μαρία Χριστοδουλίδου

elinor maria onc

Interestingly, we learn that boys aren’t supposed
to cry. We grow up thinking that they must be
tough, strong, heartless people that strive to

show their masculinity while hiding their
sensibility and insecurities. Funny, because that’s
not how I felt during this trip. I saw them laugh,

silent from amazement, I saw them cry their eyes
out and sob quietly. My happiest moment was

seeing all of us being people again and not
conforming to any kind of standard. Thank you

all for this awakening.

Λίγες μέρες πριν το ταξίδι, είχα κάποιες αμφιβολίες και δεν ήμουν τόσο
ενθουσιασμένη όσο ήμουν όταν δήλωσα ότι θα πάω στη Γαλλία. Σκεφτόμουν ότι
δεν θα ξέρω σχεδόν κανέναν και ότι απλά θα θαύμαζα τα αξιοθέατα μόνη. Όμως,
ανακάλυψα ότι από μένα εξαρτάται με ποιον θα μιλήσω, αν θα υπάρξει
επικοινωνία μεταξύ μας και πώς θα ζήσω την κάθε μου στιγμή στο ταξίδι. Και
γι'αυτό, χαίρομαι ιδιαίτερα που γνώρισα κάποια άτομα, που είχα την ευκαιρία να
μάθω πράγματα γι'αυτούς και να περάσω αξέχαστες στιγμές μαζί τους σε μία τόσο
όμορφη χώρα.
Ευχαριστώ όλους τους Skywalkers που βοήθησαν στο να περασω μια υπέροχη
εβδομάδα και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Ξένια, στον κύριο
Σωκράτη, στην κυρία Ναταλή και Χριστίνα για όλα όσα έκαναν για μας σ'αυτό το
ταξίδι, για το surprise cake, που νοιαζονται για μας και την υγεια μας και πάνω
απ'όλα που μας μαθαίνουν να είμαστε καλοί άνθρωποι και να εκμεταλλευόμαστε
τις ευκαιρίες που μας δίνονται στη ζωή.



Nikoletta simonidou

christos metaxas

From the moment it was announced to us that

we were gonna have a trip to paris, i knew that i

would have a blast, yet i could have never

imagined that i would leave this place with all

these unique memories. This trip has not only

bonded us with new people from all over the

world, but i feel that it also connected us, the

XTMPI students. I now consider each and every

one of you a friend and I’m truly grateful for

that. Love you trena❤ 

Δεν πίστευα ότι με την υψοφοβία που έχω, θα
ανέβαινα στον Πύργο του Άιφελ, όμως το να είμαι

μαζί με όλους και τα παιδία μου με έκανε να ανέβω
όλα τα σκαλιά!

Κυρία Ξένια, κύριε Σωκράτη, κυρία
Χριστίνα, κυρία Ναταλή. ενα μεγάλο ευχαριστώ

πέρασα υπέροχα ήταν ένα καταπληκτικό
ταξίδι .Και βλέπω πόσο τυχερά είναι τα παιδια που

έχουν τέτοιες δασκάλες γιατί
είστε και υπέροχοι άνθρωποι .♥♥♥♥

Αννίτα Αρίστη

When it was announced that we will visit Paris, I was
sure that we would have an amazing experience! And

we did!!! Each moment from this amazing trip was
unique and I will never forget them! Thank you all for

giving me the opportunity to be a part of this
amazing trip!!! Something that I will never forget from

this magical country is the Eiffel Tower, the Park
Asterix, Montmartre and the Paris by night where we
spent an amazing time all together! Thank you for

everything!!! I’ll never forget this magical experience!!!



Νικόλας Φούρναρης

Λοιπόν, νομίζω έφτασε και η δική μου ώρα να γράψω σε αυτή την ομάδα στην οποία
μοιραζόμαστε εδώ και μια εβδομάδα τις καθημερινές μας εκπλήξεις και δραστηριότητες.
Αρχικά, όντας ένας αρχάριος εις την Γαλλική γλώσσα μπορώ να πω πως οι αμφιβολίες
μου γι’ αυτό το εν τέλει υπέροχο ταξίδι, αυξάνονταν συνέχεια κατά τη διάρκεια της
χρονιάς. Ακόμη, υπήρξε μια δόση απογοήτευσης στα μάτια μου όταν είχε ακυρωθεί το
ταξίδι της Αγγλίας και η μόνη επιλογή ήταν ή να ταξιδέψω στην Γαλλία ή να κάτσω στα
βραστά μου.
Παρόλα αυτά μια μέρα μετά από το τέλος αυτής της μαγικής διαδρομής σε τόπους που
πιθανόν να μην ξαναδώ ποτέ, νιώθω εξαιρετικά τυχερός που είμαι μαθητής σε ένα
φροντιστήριο που διδάσκει πρώτα από όλα την παιδεία, τον ανθρωπισμό και τη
μόρφωση. Θα μπορούσαν οι γονείς μου να με έστελναν σε ένα φροντιστήριο απόστασης
μισού λεπτού από τον σπίτι μας, να μην χρειάζεται καν να κάνουν κούρσες στους
δρόμους, και ούτε καν να τους νοιάζει το τι μαθαίνουμε.
Παρόλα αυτά επέλεξαν τον σωστό αλλά και δύσκολο δρόμο. Να διανύουν καθημερινά 4-
5 δρομολόγια των 20 λεπτών στην άλλη άκρη της Λεμεσού γιατί ξέρουν ότι η δουλειά
που γίνεται στο φροντιστήριο μόρφωση, η παιδεία και τα μαθήματα για το πως να
γίνουμε πραγματικοί άνθρωποι δεν διδάσκονται πουθενά αλλού.
Δεν θέλω όμως να ξεφύγω από το κύριο θέμα των λεγομένων μου. Ένα ταξίδι που
προσφέρει ένα σχολείο, στο οποίο θα κάνω καθημερινά τρίωρα μαθήματα, που θα έχω
περιορισμένο αριθμό χρημάτων, και κυρίως που θα είμαι μακριά από τα αγαπημένα μου
πρόσωπα δεν περίμενα ποτέ να μου προκαλέσει τέτοια έντονα συναισθήματα καθ’ όλη
τη διάρκεια του. Δεν περίμενα να αποτελέσει ένα βασικό πυλώνα της ζωής μου που θα
θυμάμαι και θα διηγούμαι στα παιδιά μου μέχρι να πεθάνω.
Πολλές ήταν οι φορές που έκλαψα σε αυτό το ταξίδι, πιο πολλές όμως ήταν οι φορές που
μετέτρεψα τις δύσκολες εκείνες στιγμές σε διαμάντια, τα οποία μου διδάσκουν το
καθένα ξεχωριστά ένα μάθημα, ένα μάθημα ζωής που υπεύθυνο φυσικά γιατρό είναι το
φροντιστήριο. Γι’ αυτό και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία
Ξένια, και τον κύριο Σωκράτη που χάρις αυτούς τα απογεύματα μου έχουν δόσεις
ευχαρίστησης και ικανοποίησης, και δεν είναι γεμάτα χαρτούρα και διάβασμα. Παρόλα
αυτά δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω την κυρία Ναταλή και την κυρία Χριστίνα
οι οποίες οργάνωσαν εξαιρετικά το πρόγραμμα του ταξιδιού μας.
 
 



Νέαρχος Φούρναρης

Αυτές τις μέρες που περάσαμε
μαζί με το γκρουπ ήταν

καταπληκτικά… Αρχικά δεν ήθελα
να έρθω αλλά ήταν τέλεια!

Επισκεφτήκαμε καταπληκτικά
μέρη όπως ο Πύργος του Άιφελ

και το πάρκο του Αστερίξ.
Ευχαριστώ κυρία Ξένια Μεταξά
και τον κύριο Σωκράτη για αυτό

το τέλειο ταξίδι!

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω
την Κ. Ξένια και τον Κ. Σωκράτη που

μας έδωσαν την ευκαιρία να
κάνουμε αυτό το φανταστικό

ταξίδι. Νιώθω πολύ τυχερός που
είμαι μέλος αυτού του

φροντιστηρίου, όλοι οι Skywalkers
που πραγματοποίησαν αυτό το
ταξίδι γνωρίζουν ότι μέσα από

αυτό το ταξίδι γίναμε μια μεγάλη
οικογένεια.

Ρογήρος Αντωνίου



Yiannis pampakerides

Μιχάλης Σαλλούμης

Ιερώνυμος Σάββα

Ναι τούτο ήταν το καλύτερο ταξίδι που έκαμα εδώ
και καιρό, γνώρισα άτομα και έκαμα παρέες με

άτομα που επίστευα ότι δε θα τα πήγαινα καλά μαζί
τους. . Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην

κυρία Ξένια και στον κύριο Σωκράτη που μας
προσφέρουν όλα αυτά τα καταπληκτικά πράματα.

Μόλις φτάσαμε μετά από 12 ώρες ταξίδι περιμέναμε
ένα ξενοδοχείο για να χαλαρώσουμε αλλά

αντικρίσαμε ένα σχολείο το οποίο αποδείχτηκε να
είναι το ομορφότερο μέρος του κόσμου.

Όμως περισσότερο από όλους θέλω να ευχαριστήσω
την κ. Ναταλή επειδή με πίεσε να έρθω και τελικά ήταν

η καλύτερη πίεση που δέχτηκα ποτέ μου.
Το πράμα που θέλω πιο πολλά είναι

να ξαναπάω Γαλλία τζαι να ξαναβρεθώ με ούλους τους
καταπληκτικούς ανθρώπους που

εγνώρισα!

Ήταν ένα από τα πιο ωραία ταξίδια που έχω κάνει στη
ζωή μου. Στην αρχή μετά από δώδεκα ώρες ταξίδι

περίμενα να πάω σε ένα ξενοδοχείο και να χαλαρώσω,
αντιθέτως πήγαμε σε ένα σχολείο με μικροσκοπικά

δωμάτια και χωρίς Wi-Fi. Αρχικά ήθελα να φύγω μέσα στα
πρώτα πέντε λεπτά, όμως καθώς οι μέρες περνούσαν

έκανα καινούριους φίλους από όλο τον κόσμο και κάναμε
πολλές δραστηριότητες μαζί. Επίσης πήγαμε στους πιο

όμορφους τόπους του Παρισιού οι οποίοι μου πήραν το
μυαλό. Ευχαριστώ την κυρία Ξένια και τον κύριο

Σωκράτη που μου έδωσαν την ευκαιρία να κάνω ένα
τέτοιο υπέροχο ταξίδι.

I just want to thank everyone that was involved in this amazing
trip especially the teachers who worked extremely hard to

make this trip possible. You made us be something more than
just a private institute. We all became family. This trip was one
of the best experiences of my whole life and it's all because of

the great company of this group. Thank you so much!



Dimitris Demetriou

Chrysovalantis orros

Our trip to paris was a life changing
experience that i will remember for the
rest of my life, i have made lots of new
friends and met people from all around

the world. We have visited places i thought
i would only see in pictures. In this trip i
have grown as a person and these few
days were the best days of my life, i am
truly thankful that i could be apart of this

school.

Perfect!!!
Everything was perfect from the first

moment until the last.
The trip to France with the SKYWALKERS

was not just a simple trip. It was an amazing
opportunity for all of us, to make new

friends, to do things that we don’t usually do
when we go for a trip on our own for
example when we started singing the

national Anthem of Cyprus outside the
metro station. I overcame myself when I

started dancing with the others 
For all these and many other reasons i will

never forget the trip to Paris in August 2019.
Thank you all for everything!!!



mikaella hadjisavva

When I first learned about traveling to Paris, I was excited.
But in the last months, that enthusiasm was gone, believing

that nowhere I would go  would be any better than camping.
But this trip proved me wrong.

Although I was the « Μουρμουρέλα» of the group, I had the
time of my life. I understood that not everything is perfect
and that you always have to find the way to have a good
time. This trip gave me the chance to meet many young

people and the chance to get to know my friends better. I
managed to capture unique experiences and memories that

will be etched in my memory.
I’d like to thank my teachers 

(Nathalie Christoforou Christina Metaxa), 
Mr. Socrates Metaxas and Mrs. Xenia Metaxa

for making this dream a reality.
Thank you, for the memories. I love you all❤ 

Θα ήθελα τώρα και εγώ να πω ένα πολύ μεγάλο
ευχαριστώ στην κυρία Ξένια, η οποία οργάνωσε αυτό

το καταπληκτικό ταξίδι, στις δασκάλες, την κυρία
Χριστίνα και την κυρία Ναταλή, στον κύριο Σωκράτη
που βοηθούσε στην οργάνωση.  Τέλος θα ήθελα να
ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που ήταν εδώ. Όλες οι
στιγμές εδώ μαζί σας ήταν υπέροχες και αξέχαστες.
Και να πω ειλικρινά, αυτό ήταν το πιο ωραίο ταξίδι

της ζωής μου και ευχαριστώ για όλα.

Σοφία Φυλακτού

m



Λίγα λόγια από

ορισμένους γονείς
a few words from

some parents



Αντώνης Φούρναρης

Παναγιώτης Λέμονος

Μαριάννα  Μηνά

Elli hadjichristoforou

Υπέροχη εμπειρία, υπέροχο ταξίδι,
υπεροχοι άνθρωποι! Σας
ευχαριστούμε για όλα! ❤ 

I like to thank the teachers and all the
group for sharing their experiences the
photos the videos . Seeing what a
amazing experience you all shared .
Even when it was the first time meeting
someone you all became one big
family. Thank you for organising such a
great trip and for the new experiences
in their lifes .✈❤

 
 

Αξίζει ένα τεράστιο-ευχαριστώ-για το εκπληκτικό εκπαιδευτικό ταξίδι εμπειρίας
στο Παρίσι. Τα παιδιά μας επέστρεψαν γεμάτα νέες εικόνες, νέες εμπειρίες, νέους
φίλους, ενθουσιασμένα, ευχαριστημένα και ευτυχισμένα! Σας εμπιστευτήκαμε τα
παιδιά μας χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί πολύ απλά είσαι η ΞΕΝΙΑ των παιδιών
μας. Μαζί σας απολαύσαμε κι εμείς οι γονείς βλέποντας όλα αυτά που ανέβαζα τε
στο group μας. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το Σωκράτη, τη Νάταλι και τη Χριστίνα
που μαζί με σένα ήσασταν οι φυλακές άγγελοι των παιδιών μας! Εύχομαι σε
όλους σας υγεία, αγάπη, όρεξη για ζωή, θετική σκέψη, και πολλά πολλά ταξίδια
για όλους τους μαθητές. Άλλωστε οι μικρότεροι περιμένουν εναγωνίως τη σειρά
τους.
Καλές διακοπές........
 
 Όλες αυτές τις μέρες που έλειπαν τα παιδιά μας και παρακολουθούσαμε
ανελλιπώς...όλες τις δραστηριότητες, τις εκδρομές τις επισκέψεις σε όλα αυτά
τα μουσεία τις γκαλερί σε όλα τα αξιοθέατα στο Παρίσι και όχι μόνο, βλέπαμε
τα παιδιά μας με ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο και μόνιμο στο πρόσωπο τους.
Χαιρόμαστε και εμείς μαζί τους από μακριά με ενθουσιασμό γι’ αυτά που τα
παιδιά μας βίωναν. Αυτό θέλαμε νομίζω όλοι όταν αποφασίσαμε να
συμμετέχουν τα παιδιά μας σ αυτό το ταξίδι.
Όμως θέλω να πω και κάτι άλλο που αν δεν ήταν αυτό νομίζω ότι τίποτε δεν θα
ήταν το ίδιο...
Ευχαριστούμε το φροντιστήριο μας που οργάνωσε τέλεια αυτήν την εκδρομή
για τα παιδιά μας αλλά πιο πολύ ευχαριστούμε και την Ξένια, τον Σωκράτη, την
Χριστίνα, την Ναταλύ που ήταν δίπλα τους σε όλη αυτή την υπέροχη διαδρομή
και εμπειρία.
Το είπαμε πολλές φορές αλλά τώρα θα πρέπει να το ξαναπώ επιβάλλεται...
είμαστε ευγνώμονες που βρεθήκατε στον δρόμο μας 
είμαστε ευγνώμονες που τα παιδιά μας έχουν εσάς για δασκάλους 
είμαστε ευγνώμονες που μαζί με την μάθηση δίνετε στα παιδιά μας την
ευκαιρία να βιώνουν πρωτόγνωρα και σπουδαία συναισθήματα...



A few words from Accord's director -
Λίγα λόγια από την διευθύντρια του

Accord

We were all very happy to have you on our campus, I
was only sad I could not meet you all as I had to be at

our Summer Campus in England.
Bertrand, Thierry (our Coordinateur pédagogique

whom you also met) and all the rest of the staff were
delighted too that you came. 

We also wanted to congratulate you on the behaviour
of your pupils and their commitment to improve their

French and learn about Paris and the French culture. 
They are a credit to you and their parents. 
We wish all our students were like yours!

 
 Nathalie Harrap

 



skywalkers you rock!
France we will be back...


