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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 
τριήμερη διακρατική συνάντηση στην Ιταλία. Στην Ιταλία μετέβη η ελληνική 
αποστολή, η οποία αποτελείτο από δύο εκπαιδευτικούς από το 2ο Γυμνάσιο 
Νέας Φιλαδέλφειας, την κ. Μαλλιαρού και την κ. Σάρκου, δύο εκπαιδευτικούς 
από το 11ο Γυμνάσιο Ιλίου, την κ. Παναγιωτοπούλου και την κ. Καρακόιδα και 
τέλος, τη Συντονίστρια του προγράμματος, Σχολική Σύμβουλος κ. Μακρή.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την Τρίτη 17/03/2015 στο Corigliano d’Otranto με ένα 
κοινό ανεπίσημο γεύμα εργασίας ελλήνων και ιταλών εταίρων. Στη συνέχεια, 
στις 14:00 έγινε συνάντηση εργασίας στο Istituto Comprensivo του Corigliano 
d’Otranto,  με  όλους  τους  εκπροσώπους  των  ιταλικών  Σχολείων  που 
συμμετέχουν  στο  πρωτόκολλο  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ».  Στη  συνάντηση  αυτή 
συζητήθηκαν  εκτενώς  οι  δράσεις  μεταξύ  των  ελληνικών  και  των  ιταλικών 
σχολείων  κατά  το  τρέχον  σχολικό  έτος  και  έγινε  ένας  συστηματικός 
απολογισμός πρωτοβουλιών, δυσκολιών ή/και άλλων ενεργειών.  Παράλληλα 
έγινε προγραμματισμός για την ανάδειξη των καλών πρακτικών.  Στις 17:30 
ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της συνάντησης, όπου η διευθύντρια του Istituto 
Comprensivo του Martano κ. Αdele Campi, έκανε επίσημη πρόταση για την 
κατάθεση  ενός  ευρωπαϊκού  προγράμματος  Erasmus+  με  σχολεία  που 
συμμετέχουν  στο  πρωτόκολλο  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ».  Όσοι  εκπρόσωποι  ιταλικών 
σχολείων ενδιαφέρονταν παρέμειναν στη συνάντηση. Από ελληνικής πλευράς, 
η  συντονίστρια  του  ευρωπαϊκού  προγράμματος  Arca.dia.logue και 
συντονίστρια των σχολείων που συμμετέχουν στο πρωτόκολλο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 
μετέφερε  τις  θέσεις  των  ελληνικών  σχολείων.  Ακολούθησε  συζήτηση  που 
καθόρισε τους βασικούς άξονες του επεξεργαζόμενου προς κατάθεση σχεδίου. 
Η βραδιά έκλεισε με γεύμα εργασίας των συμμετεχόντων.

Την  Τετάρτη  18/03/2015  μέσα  στο  πρωινό  πρόγραμμα  έγινε  συνάντηση 
εργασίας με θέμα τα παραγόμενα προϊόντα του προγράμματος κατά το τρέχον 
σχολικό έτος και συνολικά κατά τη διετία. Στη συζήτηση εντάχθηκε επίσης η 



παρουσίαση  των  προϊόντων  στον  ιστότοπο  καθώς  και  το  λογότυπο  του 
προγράμματος. Νωρίς  το απόγευμα η αποστολή συνοδευόμενη από την κ. 
Porziana DiCosola και την κ. Anna Amato μετέβη στο  Giurdigniano  για να 
παρακολουθήσει το έθιμα με θέμα: “Le tavole di San Giuseppe”. Αρχικά, η 
ομάδα συνάντησε τη δήμαρχο και στη συνέχεια περιηγήθηκε στην κωμόπολη 
συνοδευόμενη από τους  ξεναγούς-μαθητές του σχολείου του  Giurdigniano, 
Rizzello Denis,  Vizzino Lorenzo, και  Pede Christian. Στη συνέχεια, η  ομάδα 
επισκέφτηκε τα dolmen και τα menhir που χαρακτηρίζουν την κωμόπολη, ενώ 
τέλος είδαν και  τη βυζαντινή υπόσκαφη εκκλησία.  Με τη δύση του ηλίου, 
μετέβησαν στην κεντρική πλατεία όπου ελάμβανε χώρα το έθιμο «le tavole di 
San Giuseppe”. Με το πέρας της εκδήλωσης η ομάδα περιηγήθηκε στην πόλη, 
όπου  είδαν  την  αναβίωση  του  εθίμου,  και  στις  οικίες  των  κατοίκων  της 
κωμόπολης.

Το πρωινό της Πέμπτης 19/03/2015 η αποστολή μετέβη στο Otranto. Αρχικά 
έγινε  μία  σύντομη  επίσκεψη  στην  πόλη  και  στη  συνέχεια  όλοι  μαζί 
κατευθύνθηκαν στo Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri della 
Ristorazione  e  del  Turismo  του  Otranto (IPSSEOA)  για  να  παραστούν  στο 
τελετουργικό του ιδίου εθίμου. Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο διευθυντής 
της  εκπαιδευτικής  περιφέρειας  της  Απουλίας  κ.  Franco Inglese,  η 
αναπληρώτρια διευθύντρια κ. Anna Cammalleri και ο αναπληρωτής επίσκοπος 
της περιοχής που ευλόγησε και την τράπεζα. Με το πέρας του εθίμου ξεκίνησε 
και το ταξίδι της επιστροφής της ελληνικής αποστολής στην Ελλάδα.
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