
Η εκπαιδεσηική μας εκδρομή ζηην Κρήηοσ Τέρρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Χζεξ, ηεκ Σεηάνηε 29 

Απνηιίμο, πήγαμε 

εθπαηδεοηηθή εθδνμμή ζηεκ 

Κνήημο Σέννα.  ηε 

δηαδνμμή είδαμε ζπίηηα, 

θαθεκεία, δέκηνα θαη 

πςνάθηα.  Γηα κα θηάζμομε 

ζηεκ Κνήημο Σέννα 

δηαζπίζαμε ηα πςνηά 

ηνμομπί θαη Κάζηθα……» 

Νίθε Ηιία 

 
«…Μόιηξ θηάζαμε ζημ 

πςνηό μαξ θαιςζόνηζακ 

μ θύνημξ Μάνημξ θαη ε 

θονία Ιθηγέκεηα. Καη μη 

δύμ ζα ήηακ μαδί μαξ 

γηα κα μαξ λεκαγήζμοκ 

ζημ πςνηό.  Πνώηα, 

θαζίζαμε ζημ 

Κεθαιόβνοζμ….» 

Θεμδόζεξ Θεμδμζίμο 

 
«…Σμ πςνηό πήνε ημ 

όκμμά ημο από ημκ 

Γνςηόθνηημ θαη 

ζεμαίκεη «Γε ημο 

Γνςηόθνηημο». ημ 

θεθαιόβνοζμ είπε έλη 

βνύζεξ γηαηί ημ πςνηό 

είπε πμιύ κενό θαη 

πμιιμύξ θάημηθμοξ….» 

Λμύηξ άμημοει Βάηηξ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«…Σμ πςνηό πήνε ημ όκμμά 

ημο από ημκ πνώημ θάημηθμ 

ημο πςνημύ, ημκ 

Γνςηόθνηημ θαη μκμμάζηεθε 

Γε ημο Γνςηόθνηημο …Οη 

άκηνεξ αζπμιμύκηακ με ηε 

γεςνγία θαη θάπμημη άιιμη 

ήηακ βμζθμί. Οη γοκαίθεξ 

έμεκακ ζημ ζπίηη ….» 

Αιέλακδνμξ Λαδάνμο 

 
«…Πνμπςνώκηαξ είδαμε 

ελςηενηθά ηα παιηά ζπίηηα. Σα 

ζπίηηα ήηακ Μαθνηκάνηα Σα ζπίηηα 

ήηακ πηηζμέκα με πέηνεξ, λύια, 

θαιάμηα θαη πιεζάνη….» 

ημώκε Φνίλμο 

«…Παιηά ηα ζπίηηα ήηακ 

μαθνόζηεκα γηαηί έπηηδακ δόμεξ 

ζηα πςνάθηα θαη ακαγθάζηεθακ κα 

πηίδμοκ θαη ηα ζπίηηα έηζη…» 

Θεμθακία Γαβνηήι 

 

«…Eθεί δμύζακ μη θάημηθμη με ηα δώα ημοξ 

θαη είπακ θαη ημοξ απονώκεξ ημοξ.  Σα ζπίηηα 

αοηά ήηακ θηηζμέκα με δηπιή πέηνα γηα κα 

μεκ θνοώκμοκ ημ πεημώκα θαη ημ θαιμθαίνη 

κα είκαη δνμζενό….» 

ηοιηακή Ακδνέμο 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

«…ηε ζοκέπεηα, πήγαμε κα 

λεθμοναζημύμε θαη κα θάμε μπνμζηά 

από ημ παιηό Δεμμηηθό πμιείμ ημο 

πςνημύ. Αθμύ, θάγαμε πήγαμε 

μπνμζηά από ηεκ εθθιεζία ηεξ 

Πακαγίαξ ηεξ Χνοζειεμύζαξ….»   

Γηώνγμξ Γεςνγίμο 

«….Γθεί, μ θύνημξ Μάνημξ μαξ 

ελήγεζε γηα ημοξ αιεονόμοιμοξ θαη 

ημκ ειεθηνηθό μύιμ, πμο 

δεμημονγήζεθε ανγόηενα, πμο ήηακ μ 

θύνημξ ιόγμξ πμο έθογακ πμιιμί 

θάημηθμη….» 

Έμηιο Μέε Ράηη 

«…Πενπαηώκηαξ είδαμε ηεκ 

οδαημδελαμεκή. Μέζα είπε πμιιά είδε 

ρανηώκ… Μεηά πήγαμε ζημ παιηό θαη 

πνώημ θαδίκμ. Γθεί μη άκζνςπμη 

έβαδακ πμιιά ζημηπήμαηα θαη έπαηδακ 

πανηηά…» 

Ακηνέαξ Αγαζμθιέμοξ 

«….Πενπαηώκηαξ είδαμε ηεκ 

οδαημδελαμεκή πμο ήηακ πμιύ μεγάιε 

θαη μέζα είπε πμιιά ρανάθηα. Αοηή 

ηεκ οδαημδελαμεκή ηε 

πνεζημμπμημύζακ μη άκζνςπμη κα 

πμηίδμοκ ηα πενβόιηα ημοξ…» 

ηοιηακή Ακδνέμο 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

«…Μεηά επηζθεθζήθαμε ημ παιηό θαδίκμ. 

Μέζα είπε δςγναθηέξ θαη έκα ηδάθη. Γθεί, 

ζηα παιηά πνόκηα, μη θμπέιεξ πόνεοακ θαη μη 

άκηνεξ έπηκακ πμηό θαη έπαηδακ ηδόγμ….» 

Αιέλακδνμξ Αιελάκδνμο 

«…Μέζα ζημ παιηό θαδίκμ είδα δςγναθηέξ θαη 

ηδάθη. Οη άκζνςπμη έπακακ ηα ιεθηά ημοξ θαη 

έπαηδακ πηιόηα θαη δηάθμνα άιια ηοπενά 

παηπκίδηα…» 

Πακηειήξ Νεμθύημο 

 

«…Αθόμε είδαμε ημ παιηό πιοζηανηό. 

Γθεί είπε μεγάιεξ ηνύπεξ θαη λύια. Οη 

γοκαίθεξ εθεί έπιεκακ ηα νμύπα θαη μία 

θμνά ηεκ εβδμμάδα έθακακ μπάκημ.  Με 

ηα λύια έβναδακ ημ κενό θαη με ηε 

ζηάπηε έθακακ ζαπμοκηά….» 

Πακηειήξ Νεμθύημο 

«…...Γθεί μη γοκαίθεξ έπιεκακ ηα νμύπα 

ημοξ θαη έθακακ μπάκημ θαη μκμμάζηεθε 

ημ θαθεκείμ ηςκ θμνηηζηώκ…» 

Θεμθακία Γαβνηήι 

«…Σέιμξ, πενπαηήζαμε από έκα μμκμπάηη γηα κα 

πάμε κα θηηάλμομε θοζηθά ανώμαηα. 

Πενπαηώκηαξ εθεί, έκηςζα πανά γηαηί μύνηδε 

πμιύ ςναία. Έβαια θύιια θαη κενό θαη ημ 

ακαθαηέραμε με έκα λύιμ….» 

Δεμήηνεξ Γεςνγίμο 

«…Μαδί με ημκ Κςκζηακηίκμ Μεηαλά θηηάλαμε 

έκα άνςμα πμνημθαιηάξ από θύιια θανοδημύ θαη 

θύιια πμνημθαιηάξ. Ήμαζηακ μη κηθεηέξ ημο 

θαιύηενμο ανώμαημξ θαη ε Έμηιο με ηε Νίθε 

ήηακ μη κηθεηέξ ημο πημ άζπεμμο ανώμαημξ..» 

άββαξ Βακέδεξ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«…Γγώ έθηηαλα άνςμα ιεμόκη… Δε 

ζα λεπάζς πμηέ πόζμ όμμνθμ πςνηό 

ήηακ.» 

Γύδςναξ Κμύππεξ 
«…Γονκώκηαξ ζημ ζπμιείμ δε ζα 

λεπάζς πμηέ ημκ θύνημ Μάνημ πμο μαξ 

έμαζε ηόζα πνάγμαηα θαη μαξ έθακε 

αζηεία.» 

Κςκζηακηίκμξ Μεηαλάξ 

«…Αθόμε είδαμε ημ παιηό πιοζηανηό. 

Ήηακ έκαξ πμιύ μεγάιμξ πώνμξ. Γθεί μη 

γοκαίθεξ έπιεκακ ηα νμύπα θαη έθακακ 

μπάκημ θάζε εβδμμάδα… Δε ζα λεπάζς 

πμηέ ημ παιηό θαδίκμ….» 

Χανάιαμπμξ Πακαγηώημο 

«…Γηα κα λεθμοναζημύμε πήγαμε 

κα παίλμομε ζηα παηπκίδηα ζημ 

θεθαιόβνοζμ. Παίλαμε με ηεκ 

ηναμπάια θαη ηε ζμύζα. Ήηακ 

πμιύ δηαζθεδαζηηθό….» 

Κιεμκίθε Μεζανίημο 

«…Γγώ θαη μ Αιέλακδνμξ θηηάλαμε 

έκα άνςμα θαη κηώζαμε πμιύ ςναία. 

Οη κηθεηέξ γηα ημ θαιύηενμ άνςμα 

ήηακ μ άββαξ θαη μ Κςκζηακηίκμξ, 

εκώ μη κηθεηέξ γηα ημ πεηνόηενμ 

άνςμα ήηακ ε Έμηιο θαη ε Νίθε…» 

άββαξ Χαηδεγηάκκεξ 

«….Γονκώκηαξ πίζς ζημ ζπμιείμ θνάηεζα πμιιέξ 

γκώζεηξ θαη ακαμκήζεηξ από ηεκ Κνήημο Σέννα. 

Ήηακ μηα οπένμπε μένα θαη εύπμμαη θάπμηε κα 

λακαεπηζθεθζώ ημ όμμνθμ πςνηό θαη ημοξ 

θαημίθμοξ ημο.» 

Κιεμκίθε Μεζανίημο 


