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Τέταρτη ημέρα του προγράμματος και η  ομάδα του Erasmus+ μετακινήθηκε εκτός νομού 

Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα στο νομό Ρεθύμνης. Στόχος μαθητές και καθηγητές  να 

γνωρίσουν τόπους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της 

χώρας. 

 

 Έτσι, αρχικά επισκεφθήκαμε το σπήλαιο του Μελιδονίου ή Γεροντόσπηλιο , ένα σπήλαιο με 

ιδιαίτερη ιστορική αξία και συνάμα τόπος μαρτυρίου 370 αμάχων και 30 οπλοφόρων το 1824 

σε μια πράξη αντίστασης και αυτοθυσίας απέναντι στους Τούρκους όπως μαρτυρείται από το 

μνημείο στην αίθουσα των ηρώων μέσα στο σπήλαιο. 

 

Ένας άλλος τόπος όχι μόνο ιστορικής αξίας αλλά και με γεωγραφικό και θρησκευτικό 

ενδιαφέρον με αξιοπρόσεχτα στοιχεία αρχιτεκτονικής ήταν ο επόμενος σταθμός μας. Ένα 

φρουριακού τύπου μοναστήρι, από τα σημαντικότερα της Κρήτης , η μονή Αρκαδίου ,σύμβολο 

αυτοθυσίας , ελευθερίας και ηρωισμού .  

Τρίτος σταθμός μας το παραδοσιακό κρητικό χωριό Μαργαρίτες ιδιαίτερα γνωστό για τα 

εργαστήρια αγγειοπλαστικής και τα καλαίσθητα κεραμικάτου. 

 Επόμενος στόχος μας ήταν να γνωρίσουμε καλύτερα ένα σημαντικό πανεπιστημιακό ίδρυμα , 

το πανεπιστήμιο Κρήτης το οποίο συνδυάζει την έρευνα υψηλού επιπέδου με την εκπαίδευση 

στις φυσικές και ανθρωπιστικές επιστήμες Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τις 

εγκαταστάσεις του στο Ρέθυμνο στην περιοχή του Γάλλου και ιδιαίτερα να γνωρίσουμε τη 

δομή του με την προβολή ενός  πολύ ενδιαφέροντος  βίντεο.Επίσης ξεναγηθήκαμε στην 

Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη , μια από τις σημαντικότερες της χώρας, η οργάνωση και 

διαχείριση της οποίας στηρίζονται σε διεθνή πρότυπα ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρακολούθησαν όλοι το εργαστήριο  όπου γίνεται η συντήρηση  παλαιών, φθαρμένων και 

σπάνιων βιβλίων.  



 

 

 

Η μέρα μας συνεχίστηκε με γεύμα στην πόλη του Ρεθύμνου και περιήγηση στα γεμάτα ζωή 

στενά πλακόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης. Σπίτια με καμάρες και καφασωτά παράθυρα, 

μικρά καφέ και εστιατόρια , παραδοσιακά μαγαζάκια με προϊόντα της κρητικής γης 

δημιουργούν μια εικόνα που χαράσσεται στη μνήμη του 

επισκέπτη. 

 Δεν παραλείψαμε να παρακολουθήσουμε και το άνοιγμα 

παραδοσιακού φύλλου μπακλαβά σε εργαστήριο της παλιάς 

πόλης καθώς και να αγοράσουμε μπακλαβαδάκια για να κλείσει 

γλυκά η μέρα μας. Μια μέρα που τελείωσε το βράδυ και 

επιστροφή στην πόλη φιλοξενίας. Άλλη μια μέρα που μας έφερε 

πιο κοντά με τους ευρωπαίους φίλους μας μέσω των κοινών 

εμπειριών, γνώσεων και συζητήσεων  που μοιραστήκαμε. 

 


