
Εκπαιδευτικό ταξίδι, Κρήτη 29.03.-05.04.2023 

"Θυμόμαστε και μνημονεύουμε" στην Κρήτη –  

Οι γερμανοελληνικές σχέσεις στον 20ό και 21ο αιώνα 

Πρόγραμμα 

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023 

Άφιξη στα Χανιά, μεταφορά στην Ορθόδοξo Ακαδημία Κρήτης, check-in στα δωμάτια 

 

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 

09:00  Καλωσόρισμα της ομάδας από κα Καρκαλά-Ζορμπά  - Διευθύντρια Σπουδών της 

Ακαδημίας 

Κύκλος γνωριμίας, παρουσίαση του προγράμματος 

11:00 "Η Ελλάδα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και η Κατοχή της Κρήτης", σύντομη εισήγηση και 

συζήτηση  

13:00 Κοινό μεσημεριανό στην ΟΑΚ 

15:00 Αναζητώντας τα ίχνη "Επιχείρησης Ερμής": Εκδρομή στα Αφράτα και τον Ταυρωνίτη με 

ξενάγηση  

19:00 Κοινό δείπνο στην ΟΑΚ 

20:00 Ντοκιμαντέρ "Λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς - Η σφαγή του Κακόπετρου 

28.8.1944", συζήτηση με τους δημιουργούς της ταινίας 

 

Παρ, 31 Μαρτίου 2023 

08:30 Επίσκεψη στα "μαρτυρικά χωριά" Κακόπετρος και Φλώρια - ξενάγηση στον Κακόπετρο 

(πολιτιστικός σύλλογος)- συζήτηση με επιζώντες  (Κακόπετρος) και πρώην πρόεδρο του 

χωριού (Φλώρια) - Χτύπημα της καμπάνας της ειρήνης 

13:00 Κοινό γεύμα στην Κάντανο 

15:00 Επίσκεψη στο μουσείο της Καντάνου- συζήτηση με τον δήμαρχο- συνάντηση με τον 

σύλλογο γυναικών της Καντάνου 

17:30 Επιστροφή στο Κολυμπάρι 

20:00 Ελεύθερος χρόνος στο Κολυμπάρι (αυτοδιαχείριση) 

 

Σάββατο, 01 Απριλίου 2023 

08:15 Αναχώρηση για Χανιά 

09:00 Εισαγωγή στην ιστορία της Ελλάδας και της Κρήτης, διάλεξη και συζήτηση, πολυχώρος 

εκδηλώσεων  Λεκτόριο 

11:00 Ξενάγηση στα Χανιά Μέρος 1ο  "Η κρητική πόλη-λιμάνι στην ιστορία και το παρόν" 



13:00 Διάλλειμα / μεσημεριανό σνακ 

14:30 Ξενάγηση στα Χανιά Μέρος 2ο  (συμπεριλαμβανομένης της πρώην εβραϊκής συνοικίας- 

επίσκεψη στη συναγωγή) - παρουσίαση του έργου και του ρόλου του συλλόγου συναγωγής 

Etz Hayyim  

17:30 Ελεύθερος χρόνος στα Χανιά- δείπνο (αυτοδιαχείριση) 

21:00 Επιστροφή στην ΟΑΚ 

 

Κυρ. 02 Απριλίου 2023 

09:00 Εισήγηση και συζήτηση: Ο ρόλος της γερμανικής πρεσβείας στην Ελλάδα, 

προγράμματα για την διαχείριση της ιστορικής μνήμης, ανάπτυξη και παρόν των 

ελληνογερμανικών σχέσεων 

- Γερμανική Πρεσβεία Αθηνών ή συζήτηση με την Γενική Πρόξενο και Διευθύντρια του 

Κέντρου Γκαίτε στα Χανιά 

11:00 Άφιξη των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην ΟΑΚ 

11:30 Πρώτος γύρος γνωριμίας  

12:30 Κοινό γεύμα 

14:00 Συνάντηση με Έλληνες εκπαιδευτικούς (συζητήσεις σχετικά με τα σχολικά συστήματα, 

ανάπτυξη των δυνατοτήτων υποστήριξης μέσω του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, 

συλλογή ιδεών για ελληνογερμανικά σχολικά προγράμματα- πρώτα βήματα στο σχεδιασμό 

προγραμμάτων και συζήτηση για το χρονοδιάγραμμα) 

18:00 Δείπνο με τους Έλληνες καθηγητές 

 

Δευτέρα, 03 Απριλίου 2023 

9:00  Επίσκεψη στο μνημείο του μαρτυρικού χωριού Κοντομαρί 

10:30 Επίσκεψη στο γερμανικό στρατιωτικό νεκροταφείο και της έκθεσης στο Μάλεμε 

12:30 Γεύμα (σε πακέτο) 

13:30  Αναχώρηση για Χανιά – Πολυχώρος εκδηλώσεων Λεκτόριο: Μάλεμε - Ένας τόπος 

μάθησης για τις ελληνογερμανικές συναντήσεις νέων - Παρουσίαση και δοκιμή 

εκπαιδευτικού υλικού  

17:00 Ελεύθερος χρόνος στα Χανιά  (αυτοδιαχείριση του δείπνου) 

21:00 Επιστροφή στην Ακαδημία 

 

Τρίτη, 04 Απριλίου 2023 

09:00 Καλωσόρισμα της ομάδας από τον Δρ Κωνσταντίνο Ζορμπά (Γενικός Διευθυντής ΟΑΚ) 

09:15 Παρουσίαση των εργασιών και των δυνατοτήτων για εκπαιδευτικά προγράμματα (κα 

Καρκαλά-Ζορμπά/Διευθύντρια Σπουδών της Ακαδημίας) - ξενάγηση στην ΟΑΚ και σύντομος 

περίπατος στο παρεκκλήσι – παρουσίαση εργασίας μαθητών για τον εξωραϊσμό του χώρου 



11:00 Επίσκεψη στη Μονή Γωνιάς - Ξενάγηση στο μοναστήρι και επίσκεψη στο μουσείο 

(ιστορία και ρόλος του μοναστηριού κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, μουσείο 

εικόνων). 

13:00 Γεύμα στην OAK 

14:30 "Δυνατότητες έρευνας χωρίς εμπόδια  και δυσάρεστες εκπλήξεις. Γερμανοί 

αρχαιολόγοι στην Ελλάδα της Κατοχής". Διάλεξη και συζήτηση  

 

16:00 Διάλειμμα για καφέ 

16:30 Γύρος ανατροφοδότησης και αξιολόγησης 

19:00 Αποχαιρετιστήριο  δείπνο στην ΟΑΚ 

 

Τετάρτη, 05 Απριλίου 2023 

12:00  Επίσκεψη στο "Μνημείο Αλεξιπτωτιστών" στα περίχωρα των Χανίων 

14:00  Μνημείο της μάχης της 42ης οδού (σύγκρουση μεταξύ των στρατευμάτων του 

Σώματος Στρατού της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας (ANZAC) και μονάδων της 5ης 

Ορεινής Μεραρχίας) 

15:00 Εκδρομή στο συμμαχικό στρατιωτικό νεκροταφείο στον κόλπο της Σούδας 

17:00 Ελαφρύ γεύμα στη Σούδα 

18:30 Αναχώρηση για το αεροδρόμιο Χανίων  

 

Οι ώρες και σημεία του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξουν. 

 


