
 

 

 

Σχολεία της Ευρώπης στο Γυμνάσιο της Αιανής  

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η 5
η
 συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius με τίτλο 

«Ζώντας σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη χωρίς να χάσουμε την ταυτότητά μας» στην Αιανή την περασμέ-

νη εβδομάδα 09-13/12/2013. 

Ήταν η σειρά του Γυμνασίου Αιανής να υποδεχθεί τους συμμετέχοντες του προαναφερόμενου προ-

γράμματος από την Ιταλία, την Τουρκία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο και τη Δημοκρατία 

της Τσεχίας. 

Το προσωπικό του σχολείου και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης καλωσόρισαν τους επισκέ-

πτες μ’ ένα γευστικό δείπνο σε τοπικό εστιατόριο της Αιανής. Το επόμενο πρωί ξεκίνησαν οι εργασίες του 

προγράμματος. Από νωρίς οι φιλοξενούμενοι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του σχολείου, παρακο-

λούθησαν τα μαθήματα μαζί με τους φιλοξενούντες συμμαθητές τους και συμμετείχαν στις σχολικές δρα-

στηριότητες.  

Οι εκπαιδευτικοί αρχικά, έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Δήμαρχο της Κοζάνης α.α. κ. Μάρκο Φλώ-

ρο, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημαντικότητα του προγράμματος και στην αναγκαιότητα της υιοθέτησης 

μιας διαπολιτισμικής κουλτούρας απ΄ όλους τους Ευρωπαϊκούς λαούς και ολοκλήρωσε την ομιλία του δί-

νοντας πληροφορίες για το Δήμο Κοζάνης και την ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας. Στη συ-

νέχεια, επισκέφθηκαν τη Διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. 

Μακεδονίας, κα Βασιλική Βόντσα, η οποία στο πλαίσιο της εγκάρδιας υποδοχής, επεσήμανε τη σπουδαιό-

τητα της διοργάνωσης αυτών των προγραμμάτων λόγω της ανταλλαγής εμπειριών, ενώ δόθηκε η δυνατό-

τητα να γνωρίσουν τη δομή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας μέσα από 

μια περιληπτική αλλά μεστή παρουσίαση από το προσωπικό της Διεύθυνσης.  

Συνεχίζοντας το πρόγραμμά τους, ξεναγήθηκαν στο Γυμνάσιο της Αιανής θαυμάζοντας την παραδοσι-

ακή γωνιά, η οποία ετοιμάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, επισκέφθηκαν αίθουσες για να παρακο-

λουθήσουν μαζί με τους μαθητές διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων και έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι 

από τις υποκριτικές και γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών του σχολείου παρακολουθώντας τη θεατρική 

ομάδα να ερμηνεύει διασκευασμένο το έργο «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Αγγλική γλώσσα. 

Μετά από ένα ελαφρύ γεύμα που ετοίμασαν οι γονείς των μαθητών στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί 

άρχισαν να εργάζονται στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός μεθοδολογικού οδηγού υλοποίησης του 
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προγράμματος, αλλά και της δημιουργίας ενός πολιτιστικού χάρτη της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής 

Μακεδονίας προκειμένου, όπως ορίζεται από το πρόγραμμα και για τις υπόλοιπες χώρες, να γνωστοποιη-

θούν τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής. Αργά το απόγευμα καθηγητές και μαθητές συμμετείχαν στο 

στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πλατείας της Αιανής. Το βράδυ, οι εκπαιδευτικοί επισκέφ-

θηκαν τη μονάδα απόσταξης τσίπουρου (καζάνι) του κ. Γρηγοριάδη Γιάννη στο Μαυροδένρι όπου εξεπλά-

γησαν θετικά όχι μόνο από τον τρόπο απόσταξης, αλλά και από τον τρόπο αναμονής της απόσταξης δοκι-

μάζοντας ντόπια εδέσματα και κρασιά υπό τους ήχους της μουσικής των «Τζαναμπέτηδων». 

Την Τετάρτη, καθηγητές και μαθητές, φιλοξενούντες και φιλοξενούμενοι, επισκέφθηκαν τη Θεσσαλο-

νίκη, περιηγήθηκαν σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους, ξεναγήθηκαν στον Λευκό Πύργο, έμαθαν για 

την ιστορία της πόλης, ευφράνθηκαν αγναντεύοντας το Αιγαίο και το κουραστικό της ημέρας αποζημίωσε 

η θέα του Θερμαϊκού με φόντο το ηλιοβασίλεμα πίσω από τα Πιέρια όρη. 

Την τελευταία μέρα του προγράμματος οι φιλοξενούμενοι εντυπωσιάστηκαν όχι μόνο από το πλήθος 

και τον πλούτο των ευρημάτων του Αρχαιολογικού  Μουσείου Αιανής, αλλά και από την ευφράδεια των 

μαθητών του Γυμνασίου, οι οποίοι τους ξενάγησαν και τους επέδειξαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του 

Μουσείου στην αγγλική γλώσσα.  

Το μεσημέρι κυρίες, μέλη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου, του Δημοτικού Σχο-

λείου, του 

Νηπιαγωγείου, του 

Μορφωτικού Συλλόγου και 

του Συλλόγου Γυ-

ναικών Αιανής, αλλά και 

των Πολιτιστικών 

Συλλόγων Καισαρειάς και 

Ρυμνίου, είχαν 

ετοιμάσει πλούσια και 

ποικίλα εδέσματα, στην 

όψη των οποίων οι 

φιλοξενούμενοι 

εξεπλάγησαν με την 

ποσότητα, την ποιότητα και τον διάκοσμο. Δοκίμασαν απ΄ όσες νοστιμιές μπορούσαν ακούγοντας άσματα 

από τη χορωδία του σχολείου και βλέποντας το χορευτικό τμήμα να χορεύει παραδοσιακούς τοπικούς και 

λαϊκούς χορούς. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης κ. Κοσμάς Σαββιλωτίδης, 

ο οποίος, αφού έπλεξε το εγκώμιο του Γυμνασίου Αιανής, επεσήμανε τη σπουδαιότητα του προγράμματος 

για μαθητές και καθηγητές και μίλησε για τις ομορφιές, τα αξιοθέατα και τη δυναμική της Αιανής και της 

ευρύτερης περιοχής. Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο κ. Günter Peifer, συντονιστής του προγράμ-

ματος, ιδιαίτερα ενθουσιασμένος απ΄ ό,τι βίωσε στη χώρα μας, αναφέρθηκε στην εκπληκτική όπως είπε 

οργάνωση του όλου εγχειρήματος, τόνισε την χαρά του για την παρουσία του στην Αιανή, εντυπωσιάστη-

κε από το κλίμα συνεργασίας καθηγητών, μαθητών και γονέων, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέδραμαν σ΄ 

αυτό, ιδιαίτερα όμως τις οικογένειες που φιλοξένησαν τους μαθητές τους λέγοντας ότι τους έκαναν παιδιά 

τους και δήλωσε ευτυχής που ζει μια τέτοια συγκινησιακή ατμόσφαιρα. Τέλος καθηγητές και μαθητές έγι-

ναν ένα χορεύοντας και τραγουδώντας παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια μέχρι αργά το απόγευμα. 

Την επομένη μέρα, αφού ανανεώθηκε το ραντεβού για την Ιταλία, σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα, 

μαθητές και καθηγητές αναχώρησαν για τον τόπο τους με τις ομορφότερες αναμνήσεις κι εντυπώσεις, χα-

ρακτηρίζοντας τη συνάντηση ως ένα από τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα δώρα που έλαβαν ποτέ. 

 

Για το Γυμνάσιο Αιανής 

Ο Συντονιστής του Προγράμματος      Ο Διευθυντής 
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