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                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                         

Comenius Regio ARCA.DIA.logue 

  Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Απουλία το εκπαιδευτικό διακρατικό τετραήμερο 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 τις εξής θεματικές: “Παράδοση & Διάλογος: μέσα για την κατάκτηση της 

ευρωπαϊκής πολιτειότητας».  

  Την Κυριακή 05/01/2014 στο Bari η Δ/ντρια του ελληνόφωνου σχολείου στο Corigliano, κ. Porziana 

di Cosola υποδέχθηκε την ελληνική αντιπροσωπεία ως εκπρόσωπος όλων των φορέων της σύμπραξης εκ 

μέρους της Ιταλίας. Μετά από ένα σύντομο προσκύνημα στη βασιλική του αγίου Νικολάου στο Bari, το 

πρόγραμμα ξεκίνησε με την υποδοχή της ελληνικής αποστολής στο δημαρχείο του Alberobello και τη 

συζήτηση με το Δήμαρχο της πόλης κ. Michele Maria Longo καθώς και με το δημοτικό συμβούλιο με θέμα 

την πόλη και τις εκπαιδευτικές δράσεις του Δήμου. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την περιήγηση στο 

χώρο ο οποίος χαρακτηρίζεται ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Unesco 

με εισηγήτρια την υπεύθυνη των περιβαλλοντικών της ΔΙ.Δ.Ε. Α Αθήνας κ. Φέρμελη. Στη συνέχεια την ίδια 

μέρα, το πρόγραμμα συνεχίστηκε στο κάστρο του Corigliano με ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στην 

αρκαδική παράδοση που οργάνωσε ο Σύλλογος Αρκάδων Ιλίου με χοροδιδάσκαλο τον εκπρόσωπο του 

ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίου κ. Φραγκάκη (και οι δύο συνεργαζόμενοι από ελληνικής πλευράς φορείς στο 

πρόγραμμα). Για την επιτυχία αυτής της βραδιάς ο υπεύθυνος των πολιτιστικών του Δήμου του Corigliano 

κ. Tommaso Condò συνεργάστηκε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αρκάδων κ. Κουτσανδρέα, ενώ 

χαιρετισμό απηύθυναν: η συντονίστρια του προγράμματος κ. Μακρή, η αντιπρόσωπος της ΔΙ.Δ.Ε. Α 

Αθήνας κ. Γιαννισοπούλου, οι υποδιευθυντές των συμμετεχόντων ελληνικών σχολείων κ. Μανώλα (11ο 

Γυμνάσιο Ιλίου) και κ. Μαλλιαρού (2ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας). Η βραδιά  ολοκληρώθηκε με το 

δρώμενο «Φιλοσοφικοί στοχασμοί με θέμα τα Χριστούγεννα» μια συνεργασία του σχολείου του 

Corigliano με τον αντίστοιχο Δήμο - συνεργαζόμενους με το πρόγραμμα φορείς. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

σημειώσουμε ότι ο Δήμος του Corigliano έχει ανακηρυχθεί για τις διεθνείς δράσεις του ως φιλοσοφική 

πόλη. 

 Τη Δευτέρα 06/01/2014 το πρόγραμμα ξεκίνησε με την υποδοχή της ελληνικής αποστολής από τον 

πρόξενο της Ελλάδος στο Brindisi κ. Fusco και την εκπρόσωπο της Agenzia per il patrimonio culturale 

euromediterraneo (συνεργαζόμενου στο πρόγραμμα φορέα) καθηγήτρια ελληνικών στο πανεπιστήμιο του 

Λέτσε κ. Bernadini και κορυφώθηκε με τον εορτασμό των Θεοφανείων και των αγιασμό των υδάτων στο 

λιμάνι του Brindisi όπου με τη Χάρη του φανέντος Θεού χάρηκαν ορθόδοξοι και καθολικοί. Η λαμπρή 

αυτή εορτή προετοιμάζεται με κόπο ετησίως από την ελληνική κοινότητα, όμως για την τρέχουσα χρονιά 

πλαισιώθηκε από τις δράσεις του Comenius Regio ως ένα πολιστιστικό αντάμωμα διαλόγου και ειρήνης. 

Το πρόγραμμα εκπροσωπήθηκε στην εκκλησία από όλους του τους φορείς, ενώ στη συνέχεια, στη 

λιτανεία οι δύο συντονίστριες του προγράμματος κ. Αmato και κ. Μακρή, η εκπρόσωπος της ΔΙ.Δ.Ε. Α΄ 

Αθήνας κ. Γιαννισοπούλου μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας κ. Νταβίλη, την κ. Bernandini, τον πρόξενο 

της Ελλάδος κ. Fusco και μέλη της ελληνικής κοινότητας συμμετείχαν κρατώντας το πανώ «Brindisi 

διεθνής πόλη του Διαλόγου και της ενότητας των χριστιανών». Στη συνέχεια χόρεψαν ελληνικούς 

παραδοσιακούς χορούς τα μέλη του συλλόγου Αρκάδων με τη διδασκαλία του εκπροσώπου του ΚΑΠΗ  

του Δήμου Ιλίου χοροδιδασκάλου κ. Φραγκάκη συνεπικουρούμενα από μέλη του Συλλόγου Λιοσιωτών 
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Ιλίου οι οποίοι καθώς και οι εκπρόσωποι των φίλων του Λαογραφικού Μουσείου Ιλίου 

παρακουλουθούσαν εξ αποστάσεως τις εργασίες του προγράμματος ταξιδεύοντας ιδιωτικά. Παράλληλα,  

τραγούδησε στη γκρίκο το συγκρότημα Argalio, συνεργαζόμενος στο πρόγραμμα φορέας. Το μεσημέρι η 

αποστολή μοιράστηκε με την ελληνική κοινότητα και τον εφημέριο πατέρα Κορνήλιο ένα κοινό 

εορταστικό γεύμα. Το απόγευμα οι πολιτιστικές ανταλλαγές συνεχίστηκαν καθώς η ελληνική 

αντιπροσωπεία επισκέφτηκε το presepe vivente στο Tricase. Στο τέλος της περιήγησης στο χώρο την 

αποστολή χαιρέτησε ο Δήμαρχος του Tricase  κ. Antonio Giuseppe Coppola  και ο πρώην δ/ντής του 

Σχολείου του Corigliano κ. Martano, ενώ η συντονίστρια κ. Amato συνόδεψε μέχρι αργά το βράδυ τις 

δράσεις της ομάδας. Από εκεί η αποστολή κατευθύνθηκε στη Sternatia για να δει το ίδιο έθιμο σε μία 

ελληνόφωνη πια κοινότητα. Στη Sternatia τα μέλη της αποστολής επισκέφτηκαν τους χώρους του presepe 

vivente, ξεναγήθηκαν στα υπόγεια ελαιοτριβεία όπου έγιναν σημαντικές περιβαλλοντικού τύπου 

εκπαιδευτικές παρατηρήσεις και κατέληξαν στο «centro studi “chora-ma”» όπου συνάντησαν και μίλησαν 

με τον πρόεδρο του κ. D. Indino. Στο τέλος, η βραδιά έκλεισε με ποίηση, τα ποιήματα απήγγειλε στη 

γκρίκο ο κ.  G. Mastrolia, μέλος του συλλόγου. Για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

η συνάντηση αυτή και ο διάλογος που ακουλούθησε καθώς και οι προβληματισμοί που ανταλλάχθησαν 

ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικοί και είχαν προστιθέμενη εκπαιδευτική αξία. 

 Το πρωινό της Τρίτης 07/01/2014 η ελληνική αποστολή ξεκίνησε τις εργασίες στο κάστρο του 

Coriglinano, τις οποίες παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί, γονείς μέλη των συνεργαζόμενων σωματείων και 

μαθητές. Την έναρξη κήρυξε η Διευθύντρια του σχολείου του Corigliano κ. Porziana di Cosola, χαιρετισμό 

έκαναν οι: κ. Γιαννισοπούλου Θ. εκπρόσωπος της ΔΙ.Δ.Ε., η συντονίστρια του πρ/τος κ. Μακρή και η 

υπεύθυνη των περιβαλλοντικών θεμάτων της Δ/σνης κ. Φέρμελη. Η εκπαιδευτική ομάδα του 11ου 

Γυμνασίου Ιλίου, συνεπικουρούμενη για τη μετάφραση από την κ. Καλαντζή - 2ο Γυμνάσιο Νέας 

Φιλαδέλφειας- μίλησαν για: 1/ τη σημασία των εκπαιδευτικών ανταλλαγών με τα Μουσεία,  (υπεύθυνες 

παρουσίασης κ.κ. Στελλάκη - Συγγενιώτη) και δώρισαν υλικό στο σχολείο από το Μουσείο Ακρόπολης και 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 2/ έκαναν παρουσίαση των θησαυρών των ελληνικών μουσείων και πιο 

συγκεκριμένα των μουσειοσκευών: Αρχαίο ελληνικό παιχνίδι μουσείο Γουλανδρή – Κυκλαδικής Τέχνης), 

Αρχαία ελληνική ενδυμασία και Ζωφόρος του Παρθενώνα  (μουσείο Ακρόπολης) (υπεύθυνες 

παρουσίασης κ.κ. Στελλάκη - Συγγενιώτη). 3/ έγιναν προτάσεις για διδακτικά σενάρια με βάση το 

μουσειακό υλικό (υπεύθυνη παρουσίασης κ. Μακρή). Ο Σύλλογος Αρκάδων παρουσίασε το ρόλο της 

ξυλογλυπτικής και μίλησε για τους τρόπους μετάδοσης της λαϊκής παράδοσης (υπεύθυνος παρουσίασης 

κ. Τριανταφυλλόπουλος), ενώ ο αρκάς δημοσιογράφος κ. Σωτηρόπουλος δώρισε στο σχολείο CD με θέμα 

την Αρκαδία. Το workshop έκλεισε με μια παρουσίαση-διδασκαλία ελληνικών χορών (υπεύθυνη κ. 

Μανώλα) με σκοπό  την έρευνα γύρω από την κιναισθητική ευχαρίστηση που προκαλείται από τους 

ελληνικούς χορούς. Στο τέλος, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Σχολείου περιηγήθηκαν στα εκθέματα 

της ελληνικής αποστολής και ενημερώθηκαν από τους έλληνες εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, την ίδια ώρα 

ξεκίνησε στο σχολείο ένα workshop με τους υπεύθυνους του προγράμματος.  

 Το απόγευμα της Τρίτης 07/01/2014 η ελληνική αποστολή μετέβη στο Σχολείο του Copertino, 

όπου υπεγράφη το πρωτόκολλο συνεργασίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» της ένωσης ελληνόφωνων Σχολείων 

«Προζύμι» με τα σχολεία της ΔΙ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και της ΔΙ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων 

κλ. ΠΕ15. Το πρωτόκολλο υπέγραψε ο Περιφερειακός Διευθυντής Απουλίας κ. Franco Inglese, οι Δ/ντές 

των ελληνόφωνων σχολείων με τη Σχ. Σύμβουλο Δ.Ε. Α΄ Αθήνας κλ. ΠΕ15 κ. Μακρή, συντονίστρια του 

προγράμματος, παρουσία της κ. Cammalleri αναπληρώτριας περιφερειακής δ/ντριας, του πρόξενου της 

Ελλάδος κ. Fusco, εκπροσώπου της ΔΙ.Δ.Ε. Α Αθήνας κ. Γιαννισοπούλου, όλων των δ/ντών των σχολείων 

αυτής της εκπαιδευτικής πειρφέρειας,  των υποδιευθυντών των συμμετεχόντων ελληνικών σχολείων κ. 
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Μανώλα (11ο Γυμνάσιο Ιλίου), κ. Μαλλιαρού (2ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας) καθώς και των 

εκπαιδευτικών των δύο σχολείων.  

 Στη συνέχεια, η αποστολή μετέβη συνοδευόμενη από τον πρώην Δ/ντή του σχολείου του 

Corigliano και εκπρόσωπο της περιφέρειας κ. Martano στο Ruffano για να παρακολουθήσει δράσεις που 

είχε οργανώσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρκάδων κ. Κουτσανδρέας με τα μέλη του Συλλόγου σχετικά με 

την παράδοση των Torrepaduli di San Rocco. Στην εκκλησία του San Rocco παρέστη η κόρη του 

διακεκριμένου βιολιστή της pizzica Luigi Stifani, o εκπρόσωπος του ελληνισμού κ. Antonio Ancora, o 

εθνομουσικολόγος Pierpaolo de Giorgi και άλλες διακεκριμένες προσωπικότητες. Στη συνέχεια, η 

αποστολή περιηγήθηκε στο presepe vivente του Λαογραφικού Μουσείου του Ruffano, ενώ το δείπνο που 

παρέθεσε ο δήμαρχος του Ruffano κ. Carlo Russo έκλεισε με χορευτικά δρώμενα  που συνδύασαν την 

ιταλική tarandella με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 

 Το πρωινό της Τετάρτη 08/01/2014 οι εργασίες του προγράμματος συνεχίστηκαν στο σχολείο του 

Corigliano. Αρχικά οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στο σχολείο όπου και αντάλλαξαν τις απόψεις τους με 

τους συναδέλφους τους και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε workshop με θέμα το θέατρο ως φορέας 

μετάδοσης της παράδοσης στην Ελλάδα και το Σαλέντο. Στο workshop τοποθετήθηκαν παράλληλα 

παρουσιάζοντας τις δράσεις τους 1/ το Σχολείο του Corigliano σε συνεργασία με την  Associazione “Piccolo 

teatro coriglianese” και 2/ η θεατρική ομάδα του 2ου Γυμνασίου Νέας Φιδέλφειας  (υπεύθυνες 

παρουσίασης κ.κ. Σάρκου – Βαφειαδάκη). Ακολούθησε μία δεύτερη συνεδρία με θέμα την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση. Στο workshop συμμετείχε το σχολείο του Corigliano, ενώ από ελληνικής 

πλευράς μίλησαν οι: κ. Φέρμελη, ως υπεύθυνη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Α’ ΔΙ.Δ.Ε. Αθήνας, με 

θέμα «Ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μια αναγκαιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος»», η 

κ. Κουρή Μ., -2ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας- με θέμα «Τα αναλυτικά προγράμματα των φυσικών 

επιστημών στη Β/θμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και ο ρόλος του περιβάλλοντος», η κ. Αβραμίδου Μ., -11ο 

Γυμνάσιο Ιλίου- με θέμα «Δράσεις στο κοινωνικό περιβάλλον: η διαγενεακή μετάδοση της παράδοσης και 

οι δράσεις του 11ου Γυμνασίου Ιλίου με το 2ο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίου» και τέλος ο κ. Λάττας Κ., -11ο 

Γυμνάσιο Ιλίου- με θέμα «Φωτογραφία, & Βίντεο: νέοι τρόποι καλλιτεχνικής έκφρασης για την ανάδειξη 

της παράδοσης». 

 Στο σημείο αυτό οι εκπαιδευτικοί αποχώρησαν από το σχολείο για μια επίσκεψη στην ιστορική 

πόλη του Λέτσε, ενώ η οργανωτική ομάδα του προγράμματος, αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων 

των φορέων στην Ιταλία, και  από ελληνικής πλευράς από τη συντονίστρια του προγράμματος κ. Μακρή 

και την εκπρόσωπο της ΔΙ.Δ.Ε. Α’ Αθήνας κ. Γιαννισοπούλου συνέχισαν με ένα ακόμα workshop με  

θέματα οργανωτικά σχετικά με το πρόγραμμα. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική 

αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, είτε  στη διαδρομή της μετάβασης – επιστροφής πάνω στο 

πλοίο, είτε μέσα στο πούλμαν προέβη συστηματικά σε workshop για την καλύτερη οργάνωση του 

προγράμματος. Κατά τη διάρκεια όλης της αποστολής ο εκπαιδευτικός κ. Λάττας (11ο Γυμνάσιο Ιλίου) 

συνεπικουρούμενος σε ορισμένες εκδηλώσεις από τον αρκά δημοσιογράφο κ. Σωτηρόπουλο κατέγραψαν 

συστηματικά όλα τα γεγονότα. Στις 16.00 η αντιπροσωπεία αναχώρησε από το Λέτσε με προορισμό το 

Bari για επιστροφή στην Αθήνα. Το ταξίδι ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 09/01/2014 με την επιστροφή της 

αποστολής στην Αθήνας. 

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

 

Ν. Μαυροειδής 

 

 

http://s.txtsrving.info/click?x=8e80c2b279034856a73fdfb0616c486f&n=1
http://s.txtsrving.info/click?x=8e80c2b279034856a73fdfb0616c486f&n=1
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H ελληνική αποστολή στο Alberobello 

 

 
Υπογραφή Πρωτόκολλου «Οδυσσέας» 
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«Brindisi: διεθνής πόλη του διαλόγου και της ενότητας των χριστιανών» 

 

 
Θεοφάνεια στο Brindisi 
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Στο σχολείο του ελληνόφωνου Corigliano 

 

 

 

 
Sternatia: centro studi “chora-ma” 


