
Ο ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΤΟ 9Ο Γ/ΣΙΟ  

(ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 11-15/4/2016) 

 

Από τις 11 έως τις 15 του περασμένου Απρίλη,  πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η - 7η στη σειρά -διεθνής  συνάντηση  

εκπαιδευτικών και μαθητών στο   πλαίσιο του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος “Erasmus+: YOUropeans on the move: 

Migrants between integration and tradition”.  Η θεματική του τριετούς αυτού  προγράμματος όπου συμπράττει με 

άλλες εννέα και η δική μας χώρα , εκπροσωπούμενη από το σχολείο μας, το 9ο Γ/σιο Ηρακλείου, είναι, όπως 

μαρτυρεί και ο τίτλος του, σχετική με τη μετανάστευση, την ετερότητα και την προσαρμογή της ζωής των ανθρώπων σε 

νέες πατρίδες... Είχε    προηγηθεί η αρχική  επίσκεψη  εκπαιδευτικών στη συντονίστρια Γερμανία και οι  συναντήσεις 

καθηγητών και μαθητών στην Ιταλία, στο Βέλγιο στη Γαλλία, καθώς και στη Βουλγαρία και στην Κύπρο, όπου το 

σχολείο μας –κατ’ επιλογή μας-   δεν πήρε μέρος. Οι ομάδες που επισκέφτηκαν τη χώρα μας εκπροσωπούσαν τη Μ. 

Βρετανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Πολωνία,  τη Βουλγαρία  και βεβαίως την επικεφαλής  Γερμανία .Οι 

λοιπές συμμετέχουσες χώρες είναι η Κύπρος και η Τουρκία.. 

 

Για την υλοποίηση  της συγκεκριμένης συνάντησης, είχε προηγηθεί πολύμηνη και επίπονη προετοιμασία 

εκπαιδευτικών και  μαθητών, υπό την οργάνωση και τον συντονισμό της κ. Μαρίας Σεργίου, καθηγήτριας των 

Γερμανικών στο σχολείο μας και υπεύθυνης για το ελληνικό κομμάτι του προγράμματος. Οι προσπάθειες όλων 

στόχευαν στην επιτυχημένη διεξαγωγή της σύμπραξης στη χώρα μας ,η οποία αποτελούσε – κατά γενική παραδοχή- 

μία πρόκληση από την άποψη της στοχοθεσίας της κυρίως:  Κάθε συμμετέχουσα εθνική ομάδα ήταν υποχρεωμένη να 

παρουσιάσει έναν παραδοσιακό χορό της και ένα δρώμενο δικής της δημιουργίας με περιεχόμενο μέσα στο πλαίσιο 

του προγράμματος (μετανάστευση –εκούσια και ακούσια-, προσφυγιά, διαφορετικότητα αλλά και κοινή ευρωπαϊκή 

ταυτότητα).Τέλος, διαγωνισμός τραγουδιού με την ίδια θεματική... Ομολογουμένως ο πήχης ψηλά... 



Πέρα από τα προαναφερθέντα, το ότι οι οικοδεσπότης θα ήταν το σχολείο μας, έκανε τα πράγματα πιο πολύπλοκα και 

απαιτητικά: Δεν ήταν μόνο η οργάνωση των παραπάνω δραστηριοτήτων που απαιτούσε προσεκτικές και 

συντονισμένες προσπάθειες . Ήταν και ο σχεδιασμός  όλων των υπόλοιπων δράσεων, των εκπαιδευτικών επισκέψεων, 

των εργαστηρίων των γευμάτων... Και ακόμη η παροχή της κατάλληλης φιλοξενίας που θα έπρεπε να απολαύσουν οι 

ξένοι μαθητές σε σπίτια Ελλήνων συνομηλίκων τους, μέσα στο πνεύμα των συμπράξεων Erasmus+. Και όλα αυτά με τη 

γνώση  πάντα ότι, όταν οι ξένες αποστολές θα ολοκλήρωναν την επίσκεψή τους, δε θα αξιολογούσαν το σχολείο μας 

μόνο ή την πόλη μας ή το νησί μας...Έτσι γίνεται πάντα...Σε κάθε τέτοια συνάντηση εκπροσωπείται σε κάποιο βαθμό, 

βέβαια,  μία ολόκληρη χώρα...   

 

Κυριακή 10-4-2016 

 Οι προπαρασκευαστικές δραστηριότητες της ελληνικής ομάδας, που είχαν ενταθεί όσο πλησίαζε ο Απρίλης- με την κ. 

Σεργίου να αφιερώνει ατέλειωτες εργατοώρες στην προσπάθειά της ελέγξει την και τον τελευταία λεπτομέρεια που θα 

μπορούσε να αποδειχτεί «αστάθμητος παράγοντας» και το υπόλοιπο «τιμ» να ακολουθεί -, κορυφώθηκαν με την 

υποδοχή  εκπαιδευτικών και μαθητών στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης.  Οι πρώτες «δια ζώσης επαφές αν και 

αμήχανες κάπως -κυρίως από πλευράς νεοφερμένων - έγιναν σε κλίμα πολύ   φιλικό, καθώς η υποδοχή από πλευράς 

Ελλήνων  εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων ήταν ιδιαίτερα θερμή... Ήδη είχε γίνει δεκτή η γερμανική αποστολή ...Η 

μία μετά την άλλη οι αποστολές μεταφέρονταν στους τόπους φιλοξενίας τους: Τα παιδιά με τις οικογένειες που θα τα 

φιλοξενούσαν και οι καθηγητές τους στα ξενοδοχεία τους... 

                      

Το ίδιο βράδυ οι Ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί πήραν μία πρόγευση της τόσο διαφημισμένης κρητικής – ή να πούμε, 

καλύτερα, ελληνικής;- φιλοξενίας που, κατά τη δική τους ομολογία, θα απολάμβαναν τις υπόλοιπες μέρες: Δείπνο-

καλωσόρισμα στο χώρο του σχολείο- ευγενική προσφορά των γονέων και κηδεμόνων.... Ηχηρή απουσία από την 

πρώτη- στην ουσία- μέρα του Erasmus+ στο 9ο Γ/σιο η διευθύντρια του σχολείου μας και μέλος της ομάδας, κ. Μαρία 

Κούρτη, για λόγους υγείας... 

Δευτέρα 11-4-2016 

Πρώτη επίσημη μέρα της συνάντησης.  Υποδοχή  των νεοφερμένων στον προαύλιο χώρο του σχολείου από 

εκπαιδευτικού ς και μαθητές.  Το πρωί  και μετά από ένα μικρό κέρασμα στους  καθηγητές,  προβλέπονταν 

δραστηριότητες   για όλους  στο χώρο του σχολείου,  τόσο εντός της τάξης (εργαστήρι εκμάθησης ελληνικών )  όσο και 

εκτός (ομαδικά παιγνίδια ) υπό την οργάνωση και επίβλεψη του κ. Παύλου Ποτουρίδη,  καθηγητή της Φυσικής Αγωγής 

στο σχολείο μας, που συνέβαλε ουσιαστικά και με άλλους τρόπους (ενέργειες για τον εξωραϊσμό του σχολείου) στην  



επιτυχία των προσπαθειών  μας, αν και χωρίς να αποτελεί μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας του Εράσμους...Περιττό να 

πούμε ότι όλες  οι δράσεις διεξήχθησαν με επιτυχία...  

   

Στη συνέχεια, εκπαιδευτικοί και μαθητές  μεταφέρθηκαν στο κέντρο του Ηρακλείου όπου οι ξένοι συνάδελφοι, με τη 

συνοδεία εκπαιδευτικών της ομάδας μας,  έγιναν επίσημα δεκτοί από τη Δημοτική Αρχή ,από  την οποία δέχτηκαν και 

ένα συμβολικό καλωσόρισμα- ενθύμιο της πόλης μας...  

 

Ακολούθησε επίσκεψη στο Info Point, και  -με τη συνδρομή της αρχαιολόγου κ. Νικολιδάκη Κάλλιας-  μια σύντομη 

περιήγηση στο ιστορικό κέντρο, και στα τείχη, ώστε να έχουν μία -μικρή έστω-αλλά χαρακτηριστική εικόνα της πόλης 

μας και του παρελθόντος της. Οι μαθητές από την άλλη πραγματοποίησαν την ίδια ώρα, στη δημοτική αίθουσα 

Ανδρόγεω, πρόβες για την παρουσίαση των εργασιών που με βάση τους στόχους του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας 

είχαν εκπονήσει στις χώρες τους... Οι πρωινές δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν με γεύμα για τους καθηγητές σε 

παραδοσιακό μεζεδοπωλείο – ουζερί, όπου οι ξένοι συνάδελφοι  είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν «λίγο κρασί, λίγο 

θάλασσα» με θέα τον Κούλε ... 

Αργά το  απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε στην προαναφερθείσα αίθουσα Ανδρόγεω, εκδήλωση ανοικτή 

του 9ου Γ/σίου για το κοινό και με τη συμμετοχή τοπικών ΜΜΕ, όπου παρουσιάστηκε  αρχικά το φετινό πρόγραμμα της 

χορωδίας του σχολείου -με θεματική κοινή με το πρόγραμμά μας. Η παράσταση- στην οποία πήραν μέρος σαράντα 

παιδιά  με επικεφαλής την  καθηγήτρια της μουσικής κ. Ειρήνη  Ψαράκη, προικισμένη συνάδελφο  την οποία το 

σχολείο μας έχει την τύχη να διαθέτει στο δυναμικό του. Το θέαμα που απήλαυσε το  κοινό, και μεταξύ αυτών και οι 

ευρωπαϊκές αποστολές,  ήταν  συνδυασμός ήχου και εικόνας που πρόδιδε ιδιαίτερη ευαισθησία και σκληρή 

δουλειά...(Εδώ αξίζει να αναφερθεί και η συνεισφορά μελών της ομάδας,  με τη μορφή της  κατασκευής  οπτικού 



υλικού που συνόδεψε  κάποιες εκτελέσεις της χορωδίας, όπως και η ιδιαίτερα τιμητική για μας συμμετοχή του 

εκλεκτού συναδέλφου  κ. Α. Περαντωνάκη ).  

                                                     

 

                                                           

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης περιλάμβανε παρουσίαση τμήματος των εργασιών των εθνικών ομάδων στο πλαίσιο 

της απαιτητικής ελληνικής στοχοθέτησης: Ήταν  η βραδιά των παραδοσιακών ευρωπαϊκών χορών...Στόχος που κάποιες 

ομάδες δεν κατάφεραν να «πιάσουν», επικαλούμενες την ανυπαρξία, πια, τοπικών παραδόσεων... Στην πλειοψηφία 

τους ωστόσο, μαθητές από κάθε συμμετέχουσα χώρα παρουσίασαν στους Ηρακλειώτες τοπικές  εικόνες και ήχους... 

Κάποιοι και με στοιχεία της παραδοσιακής τους φορεσιά. Όμορφα θεάματα και ακούσματα... Όλα... 

           

  



Προς το παρόν πάντως οι  δικοί μας μαθητές έδειξαν πως η ελληνική  παράδοσή  καλά κρατεί και αποθεώθηκαν από το 

ντόπιο κοινό...Έπαιξαν ρόλο σε αυτό και οι κοντυλιές του –επώνυμου-  Τσαφαντάκη.... Και  η όρεξη και το μεράκι των 

παιδιών που συμμετείχαν χωρίς, στην πλειοψηφία τους,  να ανήκουν στο δυναμικό του Εράσμους(!!) 

                                              

 

Η εκδήλωση έκλεισε εντυπωσιακά με ζωηρό χασαποσέρβικο  και τη θερμή συμμετοχή όλων των μαθητών ...Ελλήνων 

και μη... 

 

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με γεύμα για τους εκπαιδευτικούς σε παραδοσιακή ταβέρνα –ουζερί της παλιάς πόλης.....  

 

 



Τρίτη 12/4/2016 

Η δεύτερη επίσημη μέρα  της συνάντησης προέβλεπε καταρχάς  επίσκεψη -ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο και 

στην Κνωσό . Δάσκαλοι και μαθητές ενημερώθηκαν εισαγωγικά για τον πρωτότυπο Μινωικό Πολιτισμό, τον πρώτο 

ευρωπαϊκό,  και κατόπιν ξεναγήθηκαν στα-μοναδικά στον κόσμο- ευρήματα από αυτόν , τα οποία εκτίθενται στο 

Μουσείο μας. Ακολούθησε η μεταφορά στον Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού όπου η ξενάγηση διήρκεσε μία 

ώρα...Αξίζει να σημειωθεί ότι  οι παραπάνω δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν από διπλωματούχους ξεναγούς σε 

άπταιστα αγγλικά, γλώσσα εργασίας του όλου προγράμματος, γεγονός  που εκτιμήθηκε και συντέλεσε στην τελική 

θετική αποτίμηση της ημέρας...  

 

                                         

                   

Μετά την ολοκλήρωση των  πρωινών δραστηριοτήτων, οι ομάδες αναχώρησαν για το Θραψανό  , το χωριό στην 

Πεδιάδα όπου επιβιώνει και συνεχίζεται η μινωική παράδοση της αγγειοπλαστικής... Στο εργαστήριο του έμπειρου σε 

ανάλογες δραστηριότητες του κ. Χουλάκη , πραγματοποιήθηκε ενημέρωση –στα αγγλικά πάντα- για τη σημαντική αυτή 

πανάρχαια τέχνη και στη συνέχεια οι ίδιοι οι επισκέπτες βίωσαν την εμπειρία της κατασκευής πήλινων αντικειμένων. 

Αποκορύφωμα του δημιουργικού ...οίστρου των επισκεπτών αποτέλεσε το ογκώδες Erasmus αγγείο με....πρωτότυπη  

διακόσμηση.  

      

        

 

 



Από το εργαστήρι του αγγειοπλάστη μικροί και μεγάλοι,  με ένα μικρό πήλινο ενθύμιο «ανά χείρας», κατευθύνθηκαν 

στη γραφική πλατεία του χωριού όπου και τους παρετέθη γεύμα στον ξυλόφουρνο, οργανωμένο από τον Πολιτιστικό 

Σύλλογο Θραψανού. Τα δραστήρια μέλη του συλλόγου εξέπληξαν ευχάριστα τους συμμετέχοντες όχι μόνο με το 

ονομαστό ψητό τους, αλλά γενικά με τη φιλόξενη και γλεντζέδικη διάθεσή τους που δεν άργησε να συμπαρασύρει και 

τους  φιλοξενούμενους...Και εννοούμε στον χορό.... Η επιστροφή από το Θραψανό, νωρίς το απόγευμα, σήμανε και το 

τέλος των δραστηριοτήτων της δεύτερης μέρας.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τετάρτη 13/ 4/ 2016 

Μέρα αφιερωμένη σε δραστηριότητες κυρίως εκτός νομού. Μετά από την επίσκεψη στο Ενυδρείο στις Γούβες(ένα από 

τα πιο αξιόλογα σύγχρονα αποκτήματα του νησιού μας ) οι ξένοι μας μαζί με την ελληνική τους ...συνοδεία 

κατευθύνθηκαν ανατολικά... 

                                 

Αρχικά η απαραίτητη προσκυνηματική στο Σελινάρι και στη συνέχεια.... 

 

Πρώτος σταθμός η τουριστική Ελούντα αλλά με προορισμό  Το Νησί της: Με καραβάκι στη Σπιναλόγγα, το σανατόριο 

με το βενετσιάνικο όνομα: το Μακρύ Αγκάθι , βυθισμένο στις ψυχές των κατοίκων της , ανεπιθύμητων μεταναστών 

στην ίδια τους τη χώρα... Πόσο μπορεί  άραγε να νιώσει ο ξένος επισκέπτης των πόνο των ξεριζωμένων στον νεκρό πια 

αυτόν τόπο;  Ωστόσο έδειξαν κάτι να αντιλαμβάνονται...Βοήθησε οπωσδήποτε και η απαραίτητη αγγλόφωνη 

ξενάγηση... 

 



Η μέρα συνεχίστηκε με το απαραίτητο γεύμα στη γραφική Πλάκα και ολοκληρώθηκε με καφέ και βόλτα στον επίσης 

γραφικό Αγ. Νικόλαο με τη λίμνη του, που άρεσε πολύ... 

 

 

 

Πέμπτη 14/ 4/ 2016 

Το πρόγραμμα της προτελευταίας ημέρας της συνάντησης περιλάμβανε αρχικά την απαραίτητη τελευταία μεγάλη 

πρόβα των αποστολών στο Θεατρικό Σταθμό ενόψει των τελικών παρουσιάσεων της επόμενης μέρας. Στη συνέχεια, 

εκπαιδευτικοί και  μαθητές μεταφέρθηκαν στον παραδοσιακό οικισμό «Αρόλιθος», όπου πήραν μέρος σε 

δραστηριότητες με θεματικές από τον ελληνικό παραδοσιακό τρόπο ζωής. Πιο συγκεκριμένα, ενημερώθηκαν για την 

παραγωγή προϊόντων  όπως το λάδι και τα δημητριακά  και είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε βιωματικές σχετικές 

δραστηριότητες (εργαστήρια παρασκευής  ψωμιού,  κατασκευής ρουχισμού και κομπολογιών).  

                                        

 



Ακολούθησε το απαραίτητο  παραδοσιακό  γεύμα με κρητικές ...σπεσιαλιτέ  (με εναλλακτικές , πάντα, και για τους 

χορτοφάγους ή vegans στην πιο ακραία τους μορφή ) και με τη συνοδεία κρητικού και λαϊκού   μουσικοχορευτικού 

προγράμματος στο οποίο συμμετείχαν ξανά και οι ξένοι επισκέπτες... 

 

  Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε μετά τις 5μμ αλλά όχι και η ημέρα. Και ενώ οι μαθητές είχαν πάρει για άλλη μια φορά την 

άγουσα για τις προσωρινές τους... οικογένειες , οι διδάσκοντες τους συναντήθηκαν ξανά το βράδυ για ένα ακόμη 

συμπόσιο σε γνωστό εστιατόριο στο κέντρο της πόλης....  

Παρασκευή 15/4/2016 

Η τελευταία και πιο σημαντική ημέρα... Η ημέρα που θα ολοκληρώνονταν οι στόχοι του σχεδίου εργασίας όσον αφορά 

το ελληνικό κομμάτι του. Το  πρόγραμμα προβλέπει την τελική  και επίσημη παρουσίαση των εργασιών των ομάδων 

από κάθε χώρα. Έχουν ήδη παρουσιαστεί οι χοροί την πρώτη μέρα. Σήμερα κάθε αποστολή εκθέτει το πρωτότυπο 

δρώμενο της  για τη μετανάστευση... Τραγούδια, απαγγελίες, μονόλογοι, μονόπρακτα...Όλα αξιόλογα...Και η δική μας 

θεατρική απόδοση της «Ειρήνης» του ... σε εμπνευσμένη σκηνοθεσία του Δομήνικου  Ταβερναράκη από τον θίασο 

Μορφές, υπεράνω όλων...Βροχή τα συγχαρητήρια ...Μπράβο στα παιδιά μας ...Και όχι μόνο... Ακολουθεί η κορύφωση -

στην κυριολεξία-: Διαγωνισμός τραγουδιού για την Ευρώπη –την ενωμένη εννοείται, όχι τη διχασμένη... Επίσης 

αξιόλογες έως εντυπωσιακές οι  συμμετοχές των εταίρων μας.   Η μικρή χορωδία του 9ου,με την πολύτιμη σύμπραξη 

της πιανίστριας Μαρίας Γιατράκη , μαθήτριας του Μουσικού Σχολείου, τα δίνει όλα στην εκτέλεση του πρωτότυπου 

τραγουδιού της.. Είναι η περίπτωση που ένα γνωμικό έχει ισχύ: «Σημασία έχει η προσπάθεια». Γιατί το αποτέλεσμα 

δικαίωσε τα παιδιά μας...Κι ας μην πήραν το βραβείο... Πήραν πολλά άλλα βραβεία ... 

 

Μετά το επίσημο... πέρας των εργασιών καφές τα παιδιά παίρνουν για τελευταία μέρα την άγουσα για τα σπίτια τα 

οποία σύντομα θα αφήσουν ... και οι εκπαιδευτικοί απολαμβάνουν άλλο ένα προνόμιο του Ηρακλειώτη... Καφές στο 

Μαρίνα με θέα το εμβληματικό μας φρούριο ,τον Κούλε... 



Το τελευταίο μεσημεριανό συμπόσιο στην παραδοσιακή κρητική ‘Εργανο αυτήν τη φορά:   Τελευταίο βράδυ: 

Αποχαιρετιστήριο πάρτι για τους μαθητές σε γνωστό κλαμπ – νωρίς και με επίβλεψη εννοείται- ...Αποχαιρετιστήριο 

γεύμα μετά μουσικής στο Βένετο που οι ενθουσιασμένοι πια συνάδελφοι μετατρέπουν σε πάρτι...  

 

 

    Κατά γενική ομολογία –όχι τη δική μας- αυτή είναι  η πιο αξιόλογη και επιτυχημένη συνάντηση του προγράμματος  

ως τώρα. Εκπαιδευτικοί και μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το σχολείο μας και κάποια 

αντιπροσωπευτικά στοιχεία του τόπου μας μέσα σε ένα πλαίσιο καλής οργάνωσης και ζεστής φιλοξενίας.  Τα 

σχόλια που μας έχουν αποσταλεί μαρτυρούν την αλήθεια των ισχυρισμού αυτού (που δεν είναι άλλωστε 

δικός μας). Μιλούν για αξέχαστες στιγμές, για ενδιαφέρον και οργανωμένο πρόγραμμα και –κυρίως –για τη 

δημιουργία σχέσεων συνεργασίας, αποδοχής και φιλίας μεταξύ των μαθητών, παιδιών με διαφορετική 

εθνοτική προέλευση και κουλτούρα...Κάτι που άλλωστε συνάδει και με το έργο του ίδιου του  Εράσμου, του 

Ολλανδού φιλόλογου που οραματίστηκε έναν δικαιότερο κόσμο και προσπάθησε  με το έργο του να 

απελευθερώσει το ανθρώπινο πνεύμα από προκαταλήψεις και δογματισμούς...   

Καλλιρρόη Ι.Θεοδωράκη 

 

  


