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 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το πέμπτο εκπαιδευτικό διακρατικό διήμερο 
μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας στο πλαίσιο του Comenius Regio: ARCA.DIA.logue που συντονίζει η 
Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας και η Περιφερεικακή Δ/νση Εκπαίδευσης Απουλίας (Κάτω 
Ιταλία), το οποίο κινήθηκε γύρω από τη θεματική: Θέατρο & Οικογενειακή–Κοινωνική Ζωή. 

Την Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 έγινε ένα πρώτο ανεπίσημο καλωσόρισμα της 9μελούς 
ιταλικής αποστολής στην είσοδο του θεάτρου του Ηρώδου του Αττικού, εκεί όπου συναντιέται ο 
ελληνορωμαϊκός πολιτισμός με τις θεματικές του προγράμματος. Στη συνέχεια και μετά από μία  
σύντομη ξενάγηση στο θέατρο και στον περιβάλλοντα χώρο, οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν τον 
ιερό βράχο της Ακρόπολης και περιηγήθηκαν στο χώρο. Βλέποντας την Αθήνα από ψηλά έγινε μία 
άτυπη συζήτηση για τον τρόπο οργάνωσης της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής στο Άστυ από 
την Αρχαιότητα έως τις μέρες μας. 

Στη συνέχεια η αποστολή μετέβει γύρω στο 11.30 στο χώρο του παλαιού Πανεπιστημίου 
στην Πλάκα, όπου έγινε η  υποδοχή και το επίσημο καλωσόρισμα της αντιπροσωπείας  εκ 
μέρους της ΔΙ.Δ.Ε. Α Αθήνας, από τον  κ. Παπαδημητρίου. αναπληρωτή Δ/ντή παρουσία και άλλων 
φορέων, όπως ο αντιδήμαρχος  Ιλίου και υπεύθυνος για θέματα Παιδείας του Δήμου Ιλίου κ. 
Γκιώνης,  οι  Σχ.  Συμβούλοι  κ.  Μητρογιαννοπούλου και  κ.  Τσίγκρη και  η υπεύθυνη καινοτόμων 
δράσεων της ΔΙ.Δ.Ε. Α Αθήνας κ. Φέρμελη κ.ά. Η ιταλική αποστολή απαρτίζετο από τους : 

1) Dr. Luigi Martano – Διευθυντής του Ist. Alberghiero di Otranto, αντιπρόσωπος του Γενικού 
                                Διευθυντή της Περιφέρειας Απουλίας
2) Anna Rita  Russetti – Υποδιευθύντρια του Ist. Compesivo di Corigliano
3 Anna Amato – Εκπαιδευτικός Συντονίστρια του προγράμματος  
4) Dr. Isabel Bernardini – καθηγήτρια ελληνικών στο πανεπιστήμιου του Λέτσε, 

αντιπρόσωπος της Agenzia del Patrimonio Euromediterraneo 
5) Anna Rita Vizzi – αντιπρόσωπος του Circolo Culturale Argalio
6) Luigi Giannachi – αντιπρόσωπος του Piccolo Teatro Coriglianese
7) Maurizio Luchena – Αντιδήμαρχος του Corigliano
8) Valchiria Nocco – αντιπρόσπωπος της Orchestra Sparagnina
9) Sandra Abbate – Συντονίστρια του εκπ. ντοκυμαντέρ με θέμα: "Matrimonio Tradizionale".  
Στο  χώρο  του  παλαιού  πανεπιστημίου  ακουλούθησε  στρογγυλή  τράπεζα  με  θέμα 

«Γλώσσα,  παραδόσεις  και  οργάνωση της  κοινωνικής  ζωής στην περιοχή της  Grecia 
Salentina». Στην  τράπεζα  συμμετείχαν  με  τοποθετήσεις  οι  Dr.  Luigi Martano, Dr. Isabel 
Bernardini, κ. Φωτεινή Καϊμάκη, κ. Γκιώνης   και ο κ.  Maurizio Luchena, προέδρευσε η σχολική 
σύμβουλος και συντονίστρια του πρ/τος Dr. Δήμητρα Μακρή. Στη διάρκεια της τράπεζας έγινε ενός 
λεπτού σιγή στη μνήμη των  Salvatore Sicuro και  Rocco Aprile ελληνιστών από την περιοχή του 
Σαλέντο που πρόσφατα απεβίωσαν. 

Στη συνέχεια διαβάστηκε στα ελληνικά από την κ. Γιαννισοπούλου Θ. και επικυρώθηκε από 
τους  διευθυντές  των  σχολείων  της  Δ/νσης  Β/θμιας  Εκπ/σης  Α  Αθήνας  το  πρωτόκολλο 
συνεργασίας ΟΔΥΣΣΕΑΣ μεταξύ των ελληνόφωνων σχολείων της Απουλίας και των σχολείων 
της ΔΙ.Δ.Ε.  Α Αθήνας που είχε ήδη υπογραφεί μεταξύ Ελλάδος και  Ιταλίας στο  Copertino της 
Απουλίας την Τρίτη 07-01-2014. Στο πρωτόκολλο από ελληνικής πλευράς υπέγραψαν οι δ/ντές 
των κάτωθι σχολείων: 

1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, 
14ο Γυμνάσιο Αθηνών, 
18ο Γυμνάσιο Αθηνών, 
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68ο Γυμνάσιο Αθηνών, 
2ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας, 
το ΓΕΛ Ν. Χαλκηδόνας και η Ιταλική Σχολή Αθηνών, 
Από ιταλικής πλευράς συμμετέχουν τα εξής σχολεία, οι διευθυντές των οποίων είχαν ήδη 

υπογράψει το πρωτόκολλο στο Copertino: 
Istituto Comprensivo di Martano. 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Trinchese” di Martano, 
Istituto Comprensivo di Calimera con Martignano, 
Istituto Comprensivo di Castrignano de’ Greci con Carpignano Salentino, 
Istituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto con Melpignano, 
Istituto Comprensivo di Cutrofiano, 
Istituto Comprensivo di Soleto con Zollino e Sternatia

Ακολούθησε η αδελφοποίηση του 11ο Γυμνασίου Ιλίου, σχολείο της ΔΙ.Δ.Ε. Γ Αθήνας που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα, με το  Istituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto con Melpignano. 
Τα δύο σχολεία εκπροσώπησαν οι υποδιευθυντές τους, έτσι από ελληνικής πλευράς υπέγραψε η κ. 
Μανώλα Β. και από ιταλικής πλευράς  η κ. Anna Rita  Russetti. 

Η συνάντηση έκλεισε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, τραγούδησαν ελληνόφωνα τραγούδια οι 
κκ.  Anna Rita Vizzi και  Sandra Abbate, ενώ κιθάρα έπαιζε ο κ. Ιωάννης Μακρής. Στο τέλος, οι 
συμμετέχοντες  στη  πρωινή  συνεδρία  περιηγήθηκαν  στο  Ιστορικό  Μουσείο  του  Παλαιού 
Πανεπιστημίου με ξεναγό την κ. Πήχου Μυρσίνη.

Το πρωινό  ολοκληρώθηκε με  την εκτός  προγράμματος  επίσκεψη των αντιπροσώπων της 
αποστολής, ήτοι Dr. Luigi Martano, Dr. Isabel Bernardini, Maurizio Luchena, Anna Amato και Dr. 
Δήμητρας  Μακρή  στο  Υπουργείο Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  και  πιο  συγκεκριμένα  στον 
υφυπουργό  Παιδείας  και  θρησκευμάτων  κ.  Γκιουλέκα,  όπου  πραγματοποιήθηκε  μια 
επικοδομητική  συνάντηση με  θέμα συζήτησης  την περαιτέρω σύσφιξη  των σχέσεων των δύο 
περιοχών στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας. 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας και πάλι στο χώρο του παλαιού Πανεπιστημίου στην Πλάκα 
ακολούθησε η δεύτερη συνεδρία με θέμα  «Ανθρωπολογικές έρευνες για γαμήλιες τελετές  
και έθιμα στην Ελλάδα και στη Grecia Salentina». Πρόεδρος της τράπεζας ήταν η κ. Βαϊνά 
Μαρία, τ. καθηγήτρια της Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ, χαιρετισμό έκανε ο 
κ. Ιωάννης Γκιώνης ως εκπρόσωπος του Δήμου Ιλίου, του αντίστοιχου ΚΑΠΗ και του Συλλόγου 
Αρκάδων Ιλίου «οι προσέληνοι» - συνεργαζόμενοι φορείς στο πρόγραμμα-. Από ιταλικής πλευράς η 
κ.  Sandra Abbate συντονίστρια  της  έρευνας  με  θέμα  «Παραδοσιακός  Γάμος»  παρουσίασε  το 
εκπαιδευτικό ντοκυμαντέρ που ετοίμασαν οι συνεργαζόμενοι φορείς στην Ιταλία. μίλησε για τη 
δομή του και  τον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκαν όλοι  οι  εταίροι  για να ολοκληρωθεί  το 
ντοκυμαντέρ. Από ελληνικής πλευράς σχετικά τις δράσεις του 11ου Γυμνασίου Ιλίου μίλησαν η κ. 
Λάττα ως εκπρόσωπος του 2ου ΚΑΠΗ Ιλίου, η κ. Στελλάκη Παναγιώτα, τ. Δ/ντρια του σχολείου και 
η  εκπαιδευτικός  κ.  Αβραμίδου  Μαρία.  Ως  αναφορά  τις  δράσεις  του  2ου Γυμνασίου  Νέας 
Φιαλδέλφειας μίλησαν οι κκ. Μακρή Δήμητρα, Σχολική Σύμβουλος παιδαγωγικά υπεύθυνη για το 
σχολείο και η υποδιευθύντρια κ. Μαλλιαρού Ειρήνη. Το πρόγραμμα έκλεισε με την παρέμβαση του 
κ. Olympio di Marbro σχετικά με τη σημασία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την παρουσίαση 
του κ. Michele Paolo που ανέλυσε γλωσσολογικά την εξέλιξη της griko. Οι δύο τελευταίοι ομιλητές 
είναι καθηγητές της Ιταλικής σχολής Αθηνών. 
Την Τρίτη  29 Απριλίου 2014 η τρίτη συνεδρία έλαβε χώρα στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ελλήνων  της  Διασποράς  στη  Νέα  Φιλαδέλφεια.  Αρχικά,  οι  συμμετέχοντες  περιηγήθηκαν  στο 
Μουσείο Μικρασιατικού ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου» και συζήτησαν το πως παράδοσεις που 
ολοκληρωτικά  εξαφανίστηκαν  μπορεί  να  διατηρηθούν  ζωντανές  μέσω ενός  Μουσείου  και  μιας 
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προσεγμένης  παιδαγωγικής  προσέγγισης  (σχεδιασμένες  εκπαιδευτικές  επισκέψεις  στο Μουσείο). 
Ακουλούθησε συνεδρία με θέμα  «το Θέατρο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τη μετάδοση  
της γνώσης και της Παράδοσης». Πρόεδρος της συνεδρίας αυτής ήταν η συντονίστρια του 
προγράμματος  Dr.  Δήμητρα  Μακρή,  χαιρέτισαν  οι  κκ.  Ταυρόπουλος,  πρόεδρος  της  σχολικής 
επιτροπής Δήμου Νέας  Φιλαδέλφειας  και  ο  κ.  Καβακόπουλος υπεύθυνος  για  το Π.ΠΙ.Ε.Δ.  Στη 
συνεδρία  συμμετείχαν  ο  κ.  Αργύρης  Γκούμας,  εκπαιδευτικός  στο  4ο ΓΕΛ  Ιλίου,  ο  οποίος 
παρουσίασε δράσεις της θεατρικής ομάδας του Σχολείου του με τα εξής θέματα: «Διασκευάζοντας 
παραμύθια  με  τη  βοήθεια  του  θεάτρου  σκιών:  οι  12  μήνες  και  η  κυρά-Καλή»  και  «Βιώσιμες 
προσεγγίσεις  του  περιβάλλοντος  με  τη  βοήθεια  του  θεάτρου  σκιών»,  τέλος,  παρουσίασε  τις 
δράσεις του  Comenius partneship στο οποίο συμμετέχει το σχολείο του με θεματική το θέατρο. 
Στη συνέχεια ακολούθησε βιωματικό εργαστήριο από τον κ. Ιωάννη Μακρή με τις εξής θεματικές:  
«μουσικοκινητική και θέατρο» και «δημιουργικός αυτοσχεδιασμός». 

Στο  κοινό  μεσημεριανό  γεύμα  όλοι  οι  συμμετέχοντες  τραγούδησαν  και  χόρεψαν  σε 
ελληνικούς και ιταλικούς σκοπούς.  

Το  διήμερο  ολοκληρώθηκε  με  τις  εξής  απογευματινές  δράσεις.  Αρχικά,  μετά  από  μία 
επίσκεψη με  ξενάγηση στο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» με 
ξεναγό την κ. Αθηνά Αντύπα, έγινε μία συνάντηση της συντονιστικής ομάδας με σκοπό τον 
καθορισμό  των  παραδοτέων  του  προγράμματος.  Ακολούθησε  εισήγηση  στους  χώρους  της 
ορνιθολογικής εταιρείας με εισηγήτρια την ερευνήτρια κ. Καϊμάκη Φωτεινή, η οποία παρουσίασε το 
διαγωνισμό που προκήρυξε ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου για τη συγγραφή θεατρικού έργου σε 
κυπριακή, κρητική και γκρίκο  διάλεκτο και διάβασε απόσπασμα από το θεατρικό έργο «Simeri” του 
καθηγητή  Salvatore Tomasi από την  πόλη Καλημέρα  που πήρε  το  1ο βραβείο  στη  γκρίκο.  Η 
παρουσίαση έκλεισε με σύντομη παρέμβαση του κ. Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλου  ο οποίος  μίλησε 
και συγκίνησε το ακροατήριο με τις εντυπώσεις του για την περιοχή του Σαλέντο και πρόβαλε τους  
στόχους  της  παρέμβασής  του  στο  πλαίσιο  της  συνεργασίας  του  Συλλόγου  Αρκάδων  «οι 
Προσέληνοι» με τις σχολικές μονάδες.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το θεατρικό δρώμενο «ο Αρκαδικός Γάμος και σύγχρονοι 
παιδαγωγικοί προβληματισμοί». Τη θεατρική παράσταση ανέλαβε η θεατρική ομάδα του 2ου 

Γυμνασίου της Νέας Φιλαδέλφειας με υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Σάρκου Αικατερίνη. Το σενάριο της 
παράστασης έγραψε η θεατρολόγος κ. Ξανθή Βαφειαδάκη. Η θεατρική  ομάδα κατά τη διάρκεια 
της  χρονιάς παρακολούθησε τη διάλεξη της κ. Γιαννοπούλου Παναγιώτα, τ. επιθεωρήτρια Α/θμιας, 
η  οποία  παρουσίασε  στο  σχολείο  την  πρωτότυπη  έρευνά  της  σχετικά  με  το  θέμα  αυτό. 
Συντελεστές για την επιτυχία της θεατρικής παράστασης ήταν επίσης η κ.  Μαλλιαρού η οποία 
ανέλαβε την παρουσίαση του φωτογραφικού υλικού και η κ. Κατσαφάδου Μαρία που ανέλαβε την 
αγγλοιταλική μετάφραση. Στην παράσταση συμμετείχε επίσης το ΓΕΛ Ν. Χαλκηδόνας (πρωτόκολλο 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ) με τους μαθητές που συμμετέχουν στην ερευνητική εργασία με θέμα: «παραδοσιακοί 
χοροί και το συνάδελφο Ηρακλή Μάντζαρη που ανέλαβε τη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών 
και  την υποδ/ντρια κ.  Κιντζόγλου που παρεβρέθηκε στην εκδήλωση. Αφήνω για το τέλος το 11ο 

Γυμν.  Ιλίου  του   που  κέντησαν  τις  όμορφες  μπομπονιέρες  και  την  κ.  Αβραμίδου  και  την  κα 
Στελλάκη που συνέβαλλαν σε αυτό καθώς και τον κ. Λάττα άοκνο φωτογράφο σε όλα τα meeting.

Μετά τον επιτυχή γάμο του αρκά Παύλου με την γρεκάνα Σύλβια έκλεισε και η αυλαία της 
διήμερης διεθνούς συνάντησης.

Ο Διευθυντής Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας 

Ν. Μαυροειδής
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