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2 Μαΐου  2022 
Πραγματοποιήθηκαν οι αφίξεις των συμμετεχόντων χωρών στο 

πρόγραμμα Erasmus+  και εγινε η εγκατάσταση στα καταλύματά τους. 

 

3 Μαΐου 2022 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 9 το πρωί της Τρίτης με την επίσκεψη της 

διακρατικής ομάδας καθηγητών και μαθητών, αποτελούμενης από 40 

μαθητές και 13 καθηγητές  από την Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, 

Πολωνία και Πορτογαλία.  Στους εκπαιδευτικούς και μαθητές 

επεφύλαξε θερμή υποδοχή η αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου 

Ηρακλείου κ. Στέλλα Καλογεράκη-Αρχοντάκη στην Λότζια, στην 

αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου συνεδριάζει το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Η αντιδήμαρχος παιδείας απηύθυνε χαιρετισμό  στις 

συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες και έκανε μια σύντομη 

αναφορά στο ιστορικό  κτίριο της Λότζια καθώς και στη μακραίωνη 

ιστορία της πόλης του Ηρακλείου. 

 



 

  

Μετά τη Λότζια  πρώτη  στάση  της ομάδας έγινε στο Ενυδρείο 

«Cretaquarium Θαλασσόκοσμος», 15 χιλ. μακριά από την πόλη του  

Ηρακλείου, στις Γούρνες.  Στο ενυδρείο, όπου και τηρήθηκαν αυστηρά 

τα μέτρα προστασίας λόγω covid,  έγινε ξενάγηση σε δύο υποομάδες,  

με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Η μικρή εκπαιδευτική 

διακρατική μας κοινότητα είχε την χαρά να παρατηρήσει από κοντά,   

στο θαλάσσιο αυτό πάρκο,  ένα ικανό και εντυπωσιακό δείγμα της 

θαλάσσιας μεσογειακής και όχι  μόνο  πανίδας.  

 

 

 

 



 

Επόμενη επίσκεψη την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε  στην Ελούντα 

του Αγίου Νικολάου και στη Σπιναλόγκα. Στη Σπιναλόγκα, το 

λεόμενο «νησί των λεπρών» έγινε ξενάγηση από έμπειρη ξεναγό η 

οποία αναφέρθηκε εκτενώς στην αρχιτεκτονική του νησιού καθώς και 

στην πολυτάραχη ιστορία του, όπως επίσης και στην κατάσταση στην 

οποία διαβιούσαν οι ασθενείς που είχαν προσβληθεί από τη νόσο του 

Hansen μετά την ίδρυση του Λεπροκομείου της Σπιναλόγκα το 1903.  

Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη και δίωρη παραμονή στην γραφική  

πόλη του Αγίου Νικολάου. 



      

 

 

4 Μαΐου  2022 
 

 

Την Τετάρτη οι τέσσερις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες του 

εξωτερικού επισκέφτηκαν το 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Καθώς το 

πρόγραμμα είχε ως θέμα « Μουσική και χορός» οι καθηγητές και 

μαθητές είχαν τη χαρά να γίνουν κοινωνοί μιας δίωρης μουσικής 

παρουσίασης    απο τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου.  Η 

μαέστρος παρουσίασε, σε αγγλική γλώσσα, τα μουσικά  όργανα και 

στη συνέχεια διηύθυνε τους μουσικούς της ορχήστρας οι οποίοι 

έπαιξαν έργα ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. 



 

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο  μουσείο ελληνικής 

παραδοσιακής μουσικής « Θύραθεν»  στο χωριό Κρουσώνας.  Στο 

μουσείο έγινε παρουσίαση, σε αγγλική γλώσσα,  των παραδοσιακών 

ελληνικών οργάνων, εξοικείωση με την ελληνική  μουσική αλλά και 

κάποιων οργάνων ξένων χωρών επίσης. Οι μαθητές είχαν τη 

δυνατότητα επίσης να επιδοθούν σε μια σύντομη εκμάθηση κάποιων 

παραδοσιακών ελληνικών χωρών. 

 

 

 

 

 

 

 



Το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν επί δίωρον  

στο ιστορικό κεντρο της πόλης του Ηρακλείου, της πόλης των «έξι 

πολιτισμών», περιδιάβηκαν τα μνημεία-μάρτυρες του 

πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Μεγάλου Κάστρου  και το βράδυ 

ακολούθησε δείπνο κυρίως  με αντιπροσωπευτικά εδέσματα της 

ιδιαιτερης πατρίδας μας.  
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Την ημέρα Πέμπτη η ομάδα αναχώρησε απο το Ηράκλειο 

βορειοδυτικά του νησιού και εκανε την πρώτη της στάση στο Μελιδόνι 

Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνης. Στο φαντασμαγορικό σπήλαιο 

που βρίσκεται εκεί, το λεγομενο Γεροντόσπηλιο, έναν από τους 

σπουδαιότερους λατρευτικούς χώρους της μινωική εποχής,  έγινε 

ξενάγηση, πάντα στην αγγλική γλώσσα. Ο Γεροντόσπηλιος 

παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον επισης  και  για το 

σπηλαιοδιάκοσμό του με σταλαγμίτες και σταλακτίτες, αλλά και  για 

την τραγική  ιστορία του με τη σφαγή των Κρητικών απο τους 

Οθωμανούς το 1823. 

 

 

 

 



 

Η επόμενη στάση της ίδιας ημέρας περιλάμβανε επίσκεψη στο χωριό 

Μαργαρίτες,  φημισμένο για την κεραμική του παράδοση καθώς και 

τη συμμετοχή σε  δράση σε ένα εργαστήριο Κεραμικής. Οι μαθητές 

εκπαιδεύτηκαν εν συντομία  στη λειτουργία  του τροχού και στη 

συνέχεια επιδόθηκαν στη δημιουργία δικών τους έργων. 

 

 

 

 

Η ιερά μονή Αρκαδίου κοντά στην πόλη του Ρεθύμνου αποτέλεσε τον 

επόμενο εκπαιδευτικό  προορισμό της ομάδας. Ολοι οι συμμετέχοντες 

στο πρόγραμμα είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για την 

ιστορία και αρχιτεκτονική του ναού, να  γίνουν κοινωνοί της 

βυζαντινής τέχνης που λαμβάνει χώρα στο μουσειακό χώρο της μονής  

καθώς επίσης και να επισκεφτούν και να πληροφορηθούν στην 

Πυριτιδαποθήκη για το γεγονός της αυτοθυσίας και του 

Ολοκαυτώματος των έγκλειστων Κρητικών το 1866. Η ημέρα 

ολοκληρώθηκε με τρίωρη επίσκεψη στην πόλη του Ρεθύμνου. 
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Η ημέρα Παρασκευή αφιερώθηκε στις δράσεις της ομάδας των 

μαθητών που πραγματοποιήθηκαν στην «Πειραματική σκηνή» του 

Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η 

αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Στέλλα Καλογεράη-Αρχοντάκη. Καθεμιά 

απο τις συμμετέχουσες χώρες παρουσίασε από ένα τραγουδι και έναν 

χορό με τοπικές ενδυμασίες που έφεραν οι μαθητές μαζί τους από τις 

χώρες τους. Στον διαγωνισμό τραγουδιού που οργανώθηκε το 9ο 

Γυμνάσιο Ηρακλείου επιβραβεύτηκε με την πρώτη θέση. Στη  

συνέχεια οι μαθητές όλων των  χωρών  τραγούδησαν από κοινού το 

τραγούδι που  εμπνεύστηκε ο  μεγάλος τραγουδιστής και ακτιβιστής 

Harry Bellafonte που είχε γραφεί αρχικά  για να συγκεντρωθούν 

χρήματα για να ενισχυθεί η εκστρατεία εξάλειψης της πείνας στην 

Αφρική, το “We are the world”. Οι μαθητές της κάθε χώρας 

τραγούδησαν από μια στροφή  το “We are the world” στη γλώσσα τους 



και το refrain το απέδωσαν στα αγγλικά όλοι μαζί. Για να επιτευχθεί 

το θαυμαστό τελικό αποτέλεσμα των μαθητών είχαν εργαστεί οι 

χώρες μόνες τους στο παραπάνω τραγούδι  και στο Ηράκλειο 

πραγματοποιήθηκαν πρόβες όλων των μαθητών και των πέντε 

κρατών υπό την καθοδήγηση της μουσικού Γιούλης Περβολαράκη και 

του μουσικού Νικήτα Λαδάκη. Ακολούθησαν κρητικοί παραδοσιακοί 

χοροί από μαθητές του 9ου Γυμνασίου, ντυμένων με παραδιακές 

φορεσιές. Το βραδυ της ίδιας ημέρας ακολούθησε δείπνο στο σχολείο, 

το 9ο Γυμνάσιο, που πρόσφεραν γονείς των Ελλήνων παιδιών. 
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Η τελευταία ημέρα περιείχε αρχικά επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 

μουσείο  του Ηρακλείου  και κατόπιν επίσκεψη στον Αρχαιολογικό 

χώρο της Κνωσού. Η ξενάγηση διενεργήθηκλε στα αγγλικά απο δύο 

ξεναγούς και δόθηκε έτσι η δυνατότητα στους καθηγητές και μαθητές 

να ενημερωθούν για τη μινωική εποχή, να γνωρίσουν την 

αρχιτεκτονική της, να πληροφορηθούν για την ιστορία και τη 

μυθολογία και να δουν τα θαυμαστά εκθέματα στο Αρχαιολογικό 

μουσείο Ηρακλείου. 

 

 



Ακολούθως, μετά από μια σύντομη στάση στην κωμόπολη των  

Αρχανών που βρισκεται στη σκιά του Γιούχτα, η ομάδα επισκέφτηκε 

το χωριό Θραψανό όπου και δόθηκε αποχαιρετιστήριο γεύμα στην 

πλατεία του χωριού με συνοδεία μουσικής, ορχήστρας απο κρητικούς 

οργανοπαίχτες  αλλά και με τη συμμετοχή επαγγελματιών κρητικών 

χορευτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε ευελπιστώντας πως κάλυψε τα 

ζητούμενα της θεματικής ενότητας και επίσης πως οι συμμετέχοντες 

απόλαυσαν εκτός απο τη μουσική και το χορό,  την κρητική φύση, τον 

ήλιο, τη θάλασσα, τη γαστρονομική κουλτούρα του τόπου, την ιστορία 

και την κρητική φιλοξενία. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να 

γνωρίσουν μαθητές από άλλες χώρες. Συνεργάστηκαν άψογα μεταξύ 



τους, απέκτησαν εμπειρίες και νέους φίλους. Επόμενος προορισμός 

είναι η Caserta της Ιταλίας στις 30 Μαίου 2022.  


