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Με επιτυχία συνεχίστηκε η εκπαιδευτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας 
και  Ιταλίας  στο  πλαίσιο  του  ευρωπαϊκού  προγράμματος  Comenius  Regio 
«ARCA.DIA.logue: Our path to awareness of our cultural,  regional and 
historical heritage», 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 Ελλάδα. Αυτή τη φορά την Αθήνα 
επισκέφτηκε ο περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δρ. Franco Inglese και 
η αναπληρώτρια περιφερειάρχης Δρ. Anna Cammalleri.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη Δευτέρα 09/02/2015 στην Αθήνα με μία 
ανεπίσημη  συνάντηση  και  ένα  κοινό  γεύμα  εργασίας  ελλήνων  και  ιταλών 
εταίρων κατά το οποίο το  Сomenius Regio «Arcadialogue» συναντήθηκε και 
συνεργάστηκε με το  Сomenius Partnership “The amazing Game of Ancient 
European Trails”  που συμμετέχουν σχολεία από 8 χώρες (Ισπανία, Ρουμανία, 
Πολωνία,  Τουρκία,  Αγγλία,  Ιταλία,  Ελλάδα & Βέλγιο).  Στο  σημείο  αυτό να 
σημειώσουμε ότι, την ίδια μέρα το πρωί το 1ο Γυμνάσιο Καματερού άνοιξε με 
μία θερμή υποδοχή και μία συνάντηση εργασίας την 6η διεθνή συνάντηση της 
πολυμερούς σύμπραξης, στην οποία παρέστη και πήρε μέρος στις εργασίες η 
συντονίστρια του προγράμματος  Arcadialogue Σχ. Σύμβουλος Δρ. Δ. Μακρή. 
Λόγω των  κοινών σημείων  ανάμεσα  στα  δύο  προγράμματα  το  βράδυ της 
Δευτέρας αποφασίστηκε η αμοιβαία  διάχυση των αποτελεσμάτων των δύο 
προγραμμάτων.
 Tην  Τρίτη  10/02/2015  το  πρόγραμμα  τροποποιήθηκε  λόγω  των 
έκτακτων  καιρικών  φαινομένων  στην  Αττική.  Επειδή  υπήρξε  αδύνατο  να 
γίνουν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στη Λαυρεωτική, η ημέρα ξεκίνησε 
με  μία  πρωινή  συνάντηση  εργασίας  στην  Ιταλική  Σχολή  Αθηνών  όπου  οι 
εταίροι  συζήτησαν για τα παραδοτέα του προγράμματος, ενώ έγινε και μία 
θερμή συζήτηση με τον διευθυντή της Ιταλικής Σχολής  prof.  Emilio Luzi. Το 
πρωινό έκλεισε με μία συναυλία με έργα Mozart που εκτέλεσε η πιανίστρια κ. 
Samantha Simone.  To απόγευμα η αποστολή περιηγήθηκε μέχρι  αργά στο 
Μουσείο της Ακρόπολης.

Το  πρωινό  της  Τετάρτης  11/02/2015  ξεκίνησε  η  ημερίδα  με  θέμα: 
«Πολιτισμική  κληρονομιά,  κοινωνικο-οικονομικές  αλλαγές  και  ο  ρόλος  τους  
στη σχολική ζωή»  η οποία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι. Η ημερίδα έγινε σε 
συνεργασία  με  τον  Οργανισμό  Πολιτισμού  Αθλητισμού  και  Νεολαίας  του 
Δήμου  Αθηναίων.  Την  εκδήλωση  προλόγησε  ο  πρόεδρος  του  ΟΠΑΝΔΑ  κ. 
Τεντόμας,  στο  θεωρητικό  μέρος  εισηγητές  ήταν  ο  Δρ.  Franco Inglese,  η 
καθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας,  Πανεπιστημίου Αιγαίου κ.  Τερκενλή 



Θεανώ και ο Σχολικός Σύμβουλος κ. Λεωνίδας Κατσίρας. Το 2ο μέρος που είχε 
ως θέμα «δράσεις μέσα από τη σχολική ζωή» συμμετείχαν τα σχολεία που 
συνεργάζονται  στο  πρόγραμμα  και  τα  σχολεία  που  έχουν  υπογράψει  το 
πρωτόκολλο συνεργασίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και πιο συγκεκριμένα: 1ο Πειραματικό 
Γυμνάσιο Αθηνών με ομιλήτριες  τις κ. Λούντζη Μ.,  Τραμπίδου Γ.,  ,  το 14ο 

Γυμνάσιο  Αθηνών  με  ομιλητές  τους  Δαφνιώτη  Π.,  Κολοβού  Αικ.,  το  68ο 

Γυμνάσιο Αθηνών με ομιλητές τους Κατσάρη Ελπ.,  Πολυμερόπουλο Γρ.,  το 
11ο Γυμνάσιο Ιλίου με ομιλητές τους Αβραμίδου Μ., Λάττα Κ., Μανώλα Β., το 
2ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας με ομιλήτριες τις Βαφειαδάκη Ξ., Σάρκου Αικ., 
Μαλλιαρού  Ε.  Την  ημερίδα  έκλεισε  με  σύντομα  σχόλια  η  ερευνήτρια  του 
πολιτισμού της Κάτω Ιταλίας κ. Φωτεινή Καϊμάκη. Στην ημερίδα προήδρευσε ο 
Διευθυντής  Β/θμιας  Εκπαίδευσης  Α’  Αθήνας  κ.  Λεωνίδας  Μάντζος,  ενώ τις 
εργασίες συντόνισε η Σχολική Σύμβουλος και συντονίστρια του προγράμματος 
κ. Δήμητρα Μακρή. Το απόγευμα της ίδιας μέρας η ημερίδα συνεχίστηκε στο 
2ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας. Αρχικά το απογευματινό πρόγραμμα ξεκίνησε 
με μία έκθεση που οργάνωσε το 11ο Γυμνάσιο Ιλίου και φιλοξενήθηκε στη 
Φιλαδέλφεια και μια ανοιχτή συζήτηση με τον καλλιτέχνη κυρ Ανδρέα από το 
Σύλλογο Αρκάδων ο οποίος συνεργάζεται με τα δύο σχολεία. Το πρόγραμμα 
συνεχίστηκε με μία διάλεξη από τον λαογράφο ερευνητή κ. Κούζα Γεώργιο και 
μία σύντομη τοποθέτηση της κ.  Anna Cammalleri.  H βραδιά έκλεισε με μία 
θεατρική παράσταση από τη θεατρική  ομάδα του 2ου Γυμνασίου  της  Νέας 
Φιλαδέλφειας. 

Την Πέμπτη το πρωί έγινε μία σύντομη συνάντηση εργασίας με σκοπό 
να  ολοκληρωθούν  οι  συζητήσεις,  ενώ  το  μεσημέρι  οι  ιταλοί  εταίροι 
αναχώρησαν από την Ελλάδα.     
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