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Με επιτυχία συνεχίστηκε η εκπαιδευτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας 
και  Ιταλίας  στο  πλαίσιο  του  ευρωπαϊκού  προγράμματος  Comenius  Regio: 
ARCA.DIA.logue,  που συντονίζει η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας 
και  η  Περιφερειακή  Δ/νση  Εκπαίδευσης  Απουλίας  (Κάτω  Ιταλία)  με  μια 
τετραήμερη διακρατική συνάντηση στην Ιταλία.

Το  πρόγραμμα  ξεκίνησε  ανεπίσημα  τη  Δευτέρα  15/12/2014  με  ένα 
γεύμα  εργασίας  μεταξύ  ελλήνων  και  ιταλών  εταίρων  στο  Lecce και 
συνεχίστηκε με περιήγηση στην πόλη του  Lecce.  Στην ελληνική αποστολή 
συμμετείχαν  ο  Διευθυντής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Α’  Αθήνας  Δρ. 
Λεωνίδας  Μάντζος  και  η  Σχολική  Σύμβουλος  Δ.Ε.  και  συντονίστρια  του 
προγράμματος Δρ. Δήμητρα Μακρή. Την αποστολή πλαισίωσε με την συνεχή 
παρουσία και δράση του ο αρχιμουσικός Δρ. Ιωάννης Μακρής. To απόγευμα η 
αποστολή φιλοξενήθηκε από την υποδιευθύντρια του Σχολείου του Corigliano 
d’Otranto κ.  Tina Calambria,  ενώ  η  βραδιά  έκλεισε  με  το  workshop που 
πραγματοποίησε ο αρχιμουσικός Δρ. Ι. Μακρής με το μουσικό σχήμα Argalio 
στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου στο Сorigliano d’Otranto.

Tην Τρίτη 16/12/2014 το πρόγραμμα ξεκίνησε με ένα workshop στους 
μαθητές και στους εκπαιδευτικούς του Σχολείου του Corigliano d’Otranto που 
πραγματοποίησε ο αρχιμουσικός Δρ. Ιωάννης Μακρής με θέμα: «Γνωρίζοντας 
τον  άλλον:  μουσικές  παραδόσεις  Ελλάδος  -  Ιταλίας»  το  οποίο  έκλεισε  με 
τραγούδια  στη  griko που  τραγούδησαν  οι  μαθητές  του  Σχολείου  υπό  τη 
διεύθυνση της μουσικού κ.  Sandra Abbate.  Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με 
περιήγηση στο ελληνόφωνο Καλημέρα, επίσημη υποδοχή στο Δημαρχείο από 
τον  αντιδήμαρχο  κ.  Giuseppe  Mattei και  ξενάγηση  στο  Μουσείο  και  στην 
επιτύμβια στήλη που κοσμεί το πάρκο της πόλης από τον κ. Sylvano Palama, 
πρόεδρο  του  Συλλόγου  Ghettonia και  τον  καθηγητή  καλλιτεχνικών  του 
σχολείου του  Corigliano d’Otranto κ.  Luigi Raho. Η επίσκεψη στην περιοχή 
έκλεισε με την εκκλησία του Αγίου Vito  “Chiesa di San Vito” με μια μοναδική 
πέτρα με οπή (Sacra Roccia di San Vito), στοιχείο της τοπικής λαογραφίας. To 
απόγευμα το πρόγραμμα συνεχίστηκε  με  σεμινάριο  στο  Tabacchificcio στο 
Melpigniano  σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές της περιφέρειας του Σαλέντο. 
To σεμινάριο άνοιξαν ο διευθυντής  του  Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia κ.  Inglese,  o Διευθυντής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δρ. Λεωνίδας Μάντζος 



και ο Δήμαρχος του Melpigniano κ. Ivan Stomeo. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 
με εισήγηση οι πανεπιστημιακοί κ.  Anna Trono, κ.  Eugenio Imbriani και η κ. 
Isable Oztasciyan Bernardini d’Arnesano,  o δήμαρχος κ.  Ivan Stomeo και η 
Σχολική  Σύμβουλος  Δρ.  Δήμητρα  Μακρή.  Το  σεμινάριο  συντόνισε  η 
διευθύντρια του Σχολείου του Corigliano d’Otranto κ.  Porziana di Cosola. Το 
σεμινάριο τίμησαν με την παρουσία τους η Δήμαρχος του Corigliano d’Otranto 
κ.  Ada Fiore και  η  πρόεδρος  του  συνδέσμου  ελληνόφωνων  σχολείων 
«Prozymi»  Dott.  Adele Campi. Η  βραδιά  έκλεισε  με  επίσημο  δείπνο  στο 
ελληνόφωνο Zollino.  

Την  Τετάρτη  17/12/2014  το  πρόγραμμα  ξεκίνησε  με  συνάντηση  εργασίας 
σχετικά με  τα παραγόμενα προϊόντα  του προγράμματος  στο σχολείο  του 
Corigliano d’Otranto και συνεχίστηκε με ένα σεμινάριο το οποίο είχε ως θέμα 
τους  «Ήχους  της  Μεσογείου»  στο  Instituo Comprensivo di Kalimera σε 
μαθητές,  εκπαιδευτικούς,  γονείς  και  τις  τοπικές  αρχές  της  πόλης  που 
πραγματοποίησε ο αρχιμουσικός Δρ. Ι. Μακρής. Στη συνέχεια,  στο ίδιο μέρος 
έγινε παρουσίαση του  СD που εξέδωσε η ΔΙ.Δ.Ε. Α Αθήνας στο πλαίσιο του 
προγράμματος ARCA.DIA.logue σε μουσική του Δρ. Ιωάννη Μακρή και θέμα: 
«Hχοι  από το  Σαλέντο  και  την  Αρκαδία».  Το  σεμινάριο  και  η  παρουσίαση 
έγιναν σε συνεργασία με το πρόγραμμα  Musica 2.0 που εκπονεί  το  Ufficio 
Scolastico Regionale di Puglia.  To απόγευμα οι  έλληνες εταίροι  μαζί  με τη 
συντονίστρια  του  προγράμματος  από  το  σχολείο  του  Corigliano κ.  Anna 
Amato επισκέφτηκαν την παλαιά πόλη του Τάραντα και το Εθνικό Μουσείο 
της πόλης.

Την  Πέμπτη  18/12/2014  οι  εταίροι  είχαν  μία  σύντομη  επίσκεψη  στην 
Specchia, όπου συνάντησαν το Δήμαρχο της πόλης  Dott. Rocco Pagliara  και 
τον  αντιδήμαρχο  πολιτισμού  Dott.  Giorgio  Biasco καθώς  και  μέλη  του 
δημοτικού  συμβουλίου  σε  μία  συνάντηση  εργασίας,  ενώ  στη  συνέχεια 
ξεναγήθηκαν  στην  πόλη μαζί  με  τις  δημοτικές  αρχές  και  τη  Δήμαρχο του 
Corigliano d’Otranto κ. Ada Fiore η οποία τους συνόδεψε καθ’ όλη τη διάρκεια 
της επίσκεψής τους στην Specchia. Στη συνέχεια η αποστολή παρακολούθησε 
το σεμινάριο «η Μεσογειακή Διατροφή ως άϋλη πολιτιστική κληρονομιά» το 
οποίο  πραγματοποιήθηκε  στο  Κρατικό  Επαγγελματικό  Ινστιτούτο 
ξενοδοχοϋπαλληλικών σπουδών Μαγειρικής και Τουρισμού στο  Otranto στο 
πλαίσιο της Biennale 2016 με το ίδιο ακριβώς θέμα. Το απόγευμα οι έλληνες 
εταίροι αναχώρησαν για την Ελλάδα.     
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