
Δπίζθεςε ησλ παηδηώλ ησλ ηάμεσλ A΄

θαη Β΄ ζην ρσξηό Κξήηνπ Τέξξα



Μηα από ηηο νκνξθόηεξεο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο καο, 

ήηαλ ε επίζθεςή καο ζην ρσξηό Κξήηνπ Τέξξα ηεο 

επαξρίαο Πάθνπ.



Καηά ηελ άθημή καο ζην ρσξηό, καο ππνδέρηεθαλ ν θ. Μάξηνο θαη ε 

θ. Ιθηγέλεηα όπνπ καο κίιεζαλ γηα ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ ρσξηνύ 

ζηα παιηά ρξόληα αιιά θαη γηα ηελ νλνκαζία ηνπ πνπ ζεκαίλεη «γε 

ηνπ Δξσηόθξηηνπ».



Καηά ηελ πεξηδηάβαζή καο ζηα δξνκάθηα ηνπ ρσξηνύ, καο 
εμεγήζεθε ν παιηόο ηξόπνο θαηαζθεπήο ησλ ζπηηηώλ. 

Με πέηξεο, θαιάκηα, βνιίηδηα θαη πιηζάξη.



Πξώηνο καο ζηαζκόο ήηαλ ην Γεκνηηθό Σρνιείν πνπ

θηίζηεθε γύξσ ζην 1850. Πξόθεηηαη γηα έλα από ηα πξώηα 

δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Κύπξνπ. Σην ρώξν απηό, ζήκεξα, 

ιεηηνπξγεί ην Ίδξπκα Πεξηβαιινληηθώλ Μειεηώλ.



Γίπια από ην ζρνιείν ήηαλ έλα από ηα ηέζζεξα μσθιήζηα ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ. Δθεί θαζίζακε θαη ζπδεηήζακε γηα ηνπο λεξόκπινπο 

πνπ είρε παιηά ην ρσξηό θαη άιεζαλ ζηηάξη θαη θξηζάξη, νη νπνίνη 

όκσο αληηθαηαζηάζεθαλ αξγόηεξα κε έλα ειεθηξηθό.



Σηε ζπλέρεηα ζηακαηήζακε ζηε ιίκλε ηνπ ρσξηνύ 
θαη είδακε ηηο εθαηνληάδεο ρξπζόςαξσλ πνπ 
δνπλ ζε απηή. Τν ζέακα καο ελζνπζίαζε!



Σην πιπζηαξηό ηνπ ρσξηνύ είδακε έμη θπθιηθά αλνίγκαηα ζε βξάρν. Σην 
ζεκείν απηό καδεύνληαλ νη γπλαίθεο ηνπ ρσξηνύ θαη έπιελαλ ηα ξνύρα 

κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Δπίζεο, θάζε Τξίηε, ζην ρώξν απηό 
ινύδνληαλ νη γπλαίθεο ηνπ ρσξηνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε θνύθσκα πνπ 
ραξάρηεθε πάλσ ζηνλ βξάρν. Τε κέξα εθείλε, απαγνξεπόηαλ ζηνπο 
άλδξεο λα πεξλνύλ από ηνλ δξόκν πνπ ζπλόξεπε κε ην πιπζηαξηό.



Μεγάιε εληύπσζε καο έθαλε ε ύπαξμε θαδίλν, πνπ άξρηζε ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ ην 1878 θαη ζηακάηεζε ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. Γελ ήηαλ κόλν ην 
κνλαδηθό ζηελ Κύπξν, αιιά ήηαλ θαη ηόζν μαθνπζηό, πνπ αθόκα θαη ν 
βαζηιηάο ηεο Αηγύπηνπ ην επηζθεπηόηαλ. Παξαηεξήζακε θαη ζαπκάζακε 
ηηο ηνηρνγξαθίεο πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ θαδίλνπ θαη έρνπλ 
ζέκαηα εκπλεπζκέλα από ηελ ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε. 



Η εθδξνκή καο νινθιεξώζεθε κε κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα. Φηηάμακε ηα 
δηθά καο αξώκαηα ρξεζηκνπνηώληαο πιηθά από ηε θύζε! Κεξδίζακε ηόζα 

πνιιά από απηή ηελ επίζθεςε, πνπ αλππνκνλνύκε λα μαλαπάκε.


