
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Comenius Regio ARCA.DIA.logue : “Grecia Salentina”  

        Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 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 πρόγραμμα ξεκίνησε την Πέμπτη 07/11/2013 με ειδική εκδήλωση που 

οργάνωσε ο Σύλλογος Αρκάδων Ιλίου αφιερωμένη στην αρκαδική παράδοση. Η εκδήλωση έλαβε 

χώρα στο Δήμο Ιλίου παρουσία του δημάρχου κ. Ν. Ζενέτου, εκπροσώπου της αντιπολίτευσης κ. 

Δαλαμάγκα και πλήθος άλλων τοπικών αρχών. Την Παρασκευή 08/11/2013 πραγματοποιήθηκε 

ημερίδα με θέμα «Grecia Salentina” στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Την ημερίδα 

παρακολούθησε πλήθος καθηγητών και διευθυντών σχολείων. Στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν ο 

Δ/ντής Δ.Ε. Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας κ. Ν. Μαυροειδής, ο περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης 

Απουλίας κ. Fr. Inglese και η αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Cammalleri. Την ιταλική πρεσβεία 

εκπροσώπησε ο  κ. Fr. Latronico ακόλουθος και εκπρόσωπος επικοινωνίας και τύπου της Ιταλίας 

στη χώρα μας. Από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής παρέστει ο κ. Γιαγκάζογλου - 

Γραφείο Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α, το Δήμο Ιλίου εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχος 

κ. Αυγουλάς. Στην ημερίδα μίλησε η κ. Ι. Bernandini καθηγήτρια ελληνικών στο πανεπιστήμιο 

του Σαλέντο και η ερευνήτρια κ. Φ. Καϊμάκη, ενώ η εκπρόσωπος του παραδοσιακού σχήματος 

“Argalio” κ. Α. Spagnolo μίλησε και τραγούδησε στη γρεκάνικη διάλεκτο. Το βράδυ της ίδιας 

μέρας ακολούθησαν εκδηλώσεις στο 2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας, παρουσία της δημάρχου κ. 

Γαϊτανά-Αποστολάκη, του εκπροσώπου της αντιπολίτευσης κ. Τομπούλογλου και πλήθος άλλων 

δημοτικών παραγόντων. Το επόμενο βράδυ οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στο 11ο Γυμνάσιο Ιλίου, 

παρουσία του  δημάρχου κ. Ν. Ζενέτου και πλήθος άλλων τοπικών αρχών. Επίσης κατά το 

πρωινό του Σαββάτου 09/11/2013 έλαβε χώρα στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Παραδόσεις, 

Καινοτομία και Ευρωπαϊκή διάσταση της Παιδείας» στα γραφεία του Χοροθεάτρου «Δώρα 

Στράτου» με πρόεδρο την τ. καθηγήτρια Παιδαγωγικής της ΑΣΠΑΙΤΕ κ. Μ. Βαϊνά. Το πρ/μα 

έκλεισε τις εργασίες του την Κυριακή 10/11/2013 στην Ιταλική Σχολή Αθηνών. Στη διάρκεια 

του τετραημέρου οργανώθηκαν παράλληλα πολλές συναντήσεις εργασίας μεταξύ των εταίρων. Τις 

συναντήσεις αυτές τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικές προσωπικότητες όπως ο 

στρατιωτικός ακόλουθος της Ιταλίας στην Ελλάδα, συνταγματάρχης κ. Andrea John Venanzi, ο 

διευθυντής της Ιταλικής Σχολής Αθηνών κ. Tullio Sammito, ο πρ. Δ/της Β/θμιας Εκπ/σης Α’ 

Αθήνας κ. Α. Σαββαίδης και ο πρ. Δ/ντής Β/θμιας Επ/σης Γ’ Αθήνας κ. Θ. Ζούπος. Στις 

συναντήσεις-εργασίας οι κ.κ. Ι. Δεκατρή  και Ι. Ντίνου εκπροσώπησαν το Δ/ντή Δ.Ε. Γ’ Αθήνας 

κ. Ζαφειρακίδη και η κ. Θ. Γιαννισοπούλου το Δ/ντή Δ.Ε. Α’ Αθήνας. Την ευθύνη και το 

συντονισμό του προγράμματος έχει η Σχ. Σύμβουλος Δρ. Δ. Μακρή. Η επταμελής ιταλική 

αποστολή έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Το πρόγραμμα έχει ως απώτερο στόχο του να 

βοηθήσει εκπαιδευτικούς, οργανισμούς και μαθητές να θέσουν ερευνητικά ερωτήματα έτσι ώστε 

μελετώντας το παρελθόν και αποκτώντας επίγνωση της ιστορικής, τοπικιστικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς να γίνουν συνειδητοί ενεργοί ευρωπαίοι πολίτες με σεβασμό στις εθνικές παραδόσεις 

και στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.  

Ο Διευθυντής Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας 

Ν. Μαυροειδής 



 

 

Ημερίδα με θέμα «Grecia Salentina”στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο 

 

Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Παραδόσεις, Καινοτομία & Ευρωπαϊκή διάσταση της 

Παιδείας» στο χοροθέατρο «Δώρα Στράτου» 


