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Το Γυµνάσιο Ανατολικού Πτολεµαΐδας υποδέχτηκε 5 (πέντε) 
ευρωπαϊκά σχολεία στο πλαίσιο του προγράµµατος Comenius 

«L’Europe: une image aux mille visages» 
 

        Κατά την εβδοµάδα από 07/06 µέχρι 14/06/2014 το Γυµνάσιο Ανατολικού 
Πτολεµαΐδας υποδέχτηκε µε απόλυτη επιτυχία 5 (πέντε) εκπαιδευτικά ιδρύµατα της 
Ευρώπης από Γαλλία, Ιταλία, Ρουµανία, Ισπανία και Ηνωµένο Βασίλειο στο πλαίσιο 
της πολυµερούς σχολικής σύµπραξης Comenius µε τίτλο: «L’Europe: une image 
aux mille visages» που υλοποιεί. Συνολικά, 48 µαθητές και εκπαιδευτικοί από τις 
παραπάνω χώρες επισκέφτηκαν την περιοχή µας και βίωσαν µια µοναδική εµπειρία, η 
οποία σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των ιδίων, θα τους µείνει αξέχαστη. Ήταν η τρίτη 
(3η) κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράµµατος Comenius κατά το τρέχον σχολικό 
έτος, µετά από δύο επιτυχηµένες εκπαιδευτικές δράσεις στο Λονδίνο (∆εκέµβριος 
2013) και στην Ισπανία (Φεβρουάριος 2014). Οι µαθητές φιλοξενήθηκαν σε 
οικογένειες µαθητών µας στο Ανατολικό, Κοµνηνά, Καρυοχώρι, Μεσόβουνο και 
Άγιο Χριστόφορο και βίωσαν µε τον καλύτερο τρόπο την έννοια της ελληνικής 
φιλοξενίας. Κατά την πρώτη µέρα της άφιξης των εταιρικών σχολείων (08/06/2014) 
ξεναγήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και θαύµασαν µνηµεία και µέρη της πόλης που 
µαγεύουν τους επισκέπτες (Λευκός Πύργος, Αρχαιολογικό Μουσείο, Ροτόντα, 
Εκκλησία Αγίου ∆ηµητρίου, κατακόµβες, Επταπύργιο, Καµάρα). Το βράδυ της ίδιας 
ηµέρας συµµετείχαν στο τοπικό πανηγύρι Κοµνηνών, δοκίµασαν εδέσµατα της 
περιοχής και χόρεψαν τοπικούς χορούς, συµµετέχοντας στο λαϊκό γλέντι. Την 
επόµενη µέρα (09/06/2014), επισκεφτήκαµε το Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης και το 
Ναό Αγίου Νικολάου στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια, στη Σιάτιστα 
ξεναγηθήκαµε στο τοπικό οινοποιείο «Οι δύο φίλοι», δοκιµάσαµε γεύσεις της 
περιοχής και θαυµάσαµε το αρχοντικό ∆όλγηρα. Στο ∆ισπηλιό Καστοριάς είδαµε το 
Ληµναίο Οικισµό και στη συνέχεια περιηγηθήκαµε στη γραφική πόλη της 
Καστοριάς. Την Τρίτη (10/06/2014) επισκεφτήκαµε το Λιγνιτικό Κέντρο 
Πτολεµαΐδας και στη συνέχεια το Αρχαιολογικό Μουσείο Βεργίνας, τη Νάουσα, το 
οινοποιείο ∆αλαµάρα και την Έδεσσα. Οι θησαυροί της Μακεδονικής ∆υναστείας, ο 
τάφος του Φιλίππου και οι υπόλοιποι βασιλικοί τάφοι συνεπήραν τους 
φιλοξενούµενούς µας, οι οποίοι δεν έπαυαν να θέτουν ερωτήσεις, θέλοντας να 
γνωρίσουν σε βάθος την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό. Την Τετάρτη 
(11/06/2014), αφού προηγήθηκε ξενάγηση στους χώρους του σχολείου, µεταβήκαµε 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παλαιοντολογικού Μουσείου Πτολεµαΐδας για  την 
επίσηµη εκδήλωση υποδοχής των εταιρικών σχολείων. Η Περιφερειακή ∆/ντρια 
Εκπαίδευσης ∆υτικής Μακεδονίας κ. Βόντσα Βασιλική, ο ∆/ντής β/θµιας 
Εκπαίδευσης Ν. Κοζάνης κ. Σαββιλωτίδης, η Σχολική Σύµβουλος Γαλλικής Γλώσσας 
∆υτικής Μακεδονίας κ. Κοφίδου Αγγελική, οι κκ. Patrick Jouin ∆/ντής του Γαλλικού 
Σχολείου Θεσσαλονίκης και Αν. ∆/ντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και 
Pierre Bergeot, Γραµµατέας του Γαλλικού Προξενείου Θεσσαλονίκης (εκ µέρους του 
Γενικού Πρόξενου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Christophe Le Rigoleur), ο 
νεοεκλεγείς ∆ήµαρχος Πτολεµαΐδας κ. Ζαµανίδης Σάββας, πλήθος συναδέλφων, 
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γονέων και µαθητών µας τίµησαν µε την παρουσία τους κατά την εκδήλωση 
υποδοχής. Οι µαθητές των εταιρικών σχολείων παρουσίασαν τις περιοχές τους µέσα 
από βιωµατικές δράσεις και βιντεοπαρουσιάσεις και η γιορτή έκλεισε µε χορευτικά 
των Πολιτιστικών Συλλόγων Ανατολικού και Κοµνηνών. Ειδικά, η θεατρική 
αναπαράσταση των «Μωµόγερων» Κοµνηνών κέρδισε τις εντυπώσεις και το 
χειροκρότηµα όλων. Στο επίσηµο γεύµα που ακολούθησε µοιραστήκαµε εντυπώσεις 
και εισπράξαµε τα θετικά σχόλια όλων για τη διοργάνωσή µας. Την ίδια ηµέρα, 
πραγµατοποιήθηκε πάρτυ στο χώρο του σχολείου, το οποίο οργανώθηκε µε επιτυχία 
από τους γονείς των µαθητών που φιλοξενούσαν τους Ευρωπαίους συµµαθητές τους. 
Ο χορός, το τραγούδι, το κέφι, η καλή διάθεση επισφράγισαν µια υπέροχη 
πολυπολιτισµική βραδιά, κράµα ελληνικής φιλοξενίας, παράδοσης και τοπικού 
χρώµατος. Την Πέµπτη (12/06/2014) πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στο Μοναστήρι 
της Κλεισούρας, όπου µας υποδέχτηκε η θεολόγος του σχολείου κ. Χατζή Χαριτίνη 
µε τις µοναχές και στη συνέχεια στο Περιβαλλοντικό Κέντρο «Αρκτούρος» του 
Νυµφαίου. Ακολούθησε περιήγηση στον παραδοσιακό οικισµό του χωριού, καθώς 
και στο Καστανόδασος του Εµπορίου. Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας µας δέχτηκαν 
µε πολλή αγάπη τα µέλη της Χριστιανικής αδελφότητας Πτολεµαΐδας «Η 
Χριστιανική ελπίς», δηµιουργώντας µια πολύ ζεστή και εγκάρδια ατµόσφαιρα 
φιλοξενίας. Το βράδυ της Πέµπτης απολαύσαµε µια γνήσια ελληνική βραδιά µε 
ελληνική µουσική και πολύ χορό και τέλος την Παρασκευή (13/06/2014), οι 
φιλοξενούµενοί µας συµµετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχεδιάσαµε 
στο χώρο του σχολείου. Οι µαθητές από τα ευρωπαϊκά σχολεία µε παρόντες στην 
αίθουσα  Έλληνες µαθητές, αλλά και Ευρωπαίους καθηγητές τους διδάχτηκαν την 
Ιθάκη του Καβάφη (στα ελληνικά και στα ισπανικά) από την κ. Μπάτζιου 
Αναστασία, φιλόλογο του σχολείου, έκαναν µια βιωµατική προσέγγιση της Αρχαίας 
Ελλάδας και των µνηµείων της µε την κ. Γαλιού Ιωάννα, φιλόλογο του σχολείου, 
έλυσαν µαθηµατικές ασκήσεις µε τον κ. Κουβά ∆ηµήτριο και εµβάθυναν στην 
ευρωπαϊκή γεωγραφία µε την κ. Κίκη Σοφία, γεωλόγο του σχολείου. Στο τέλος, στην 
αυλή του σχολείου έµαθαν να χορεύουν συρτάκι µε τη βοήθεια της γυµνάστριας κ. 
Κυριάκου Βασιλικής Παράλληλα, σχεδιάσαµε από κοινού στις δράσεις που 
επίκεινται µε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το Σάββατο 14/06/2014 σε ένα 
κλίµα έντονης συναισθηµατικής φόρτισης και συγκίνησης εκ µέρους όλων, 
πραγµατοποιήθηκε η αναχώρηση των εταίρων µας και ανανεώθηκε το ραντεβού µας 
για το Σεπτέµβριο στη Ρουµανία. Η γενική αίσθηση ήταν πως επρόκειτο για την 
καλύτερη διοργάνωση µεταξύ των τριών της τρέχουσας χρονιάς και κατά γενική 
οµολογία όλα κύλησαν οµαλά και ακριβώς όπως είχαν προβλεφθεί.  

                                               Un très grand merci à tous!!!!  

 

           Ο ∆/ντής                                                                    Η συντονίστρια Comenius 

      Χ. Πράπας                                                                        Αθ. Βαρσαµίδου ΠΕ05 
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