
«Γυμνάςιο Φιλιατϊν: τα ταξίδια μασ ζφταςαν ςτο τζλοσ τουσ…» 

 

Άλλο ζνα ταξίδι ζφταςε ςτο τζλοσ του, κλείνοντασ το πρόγραμμά μασ «Α Rainbow of Cultures». Η 

τελευταία αυτι κινθτικότθτα τθσ ςφμπραξθσ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Comenius 2013-15 

ιταν ό,τι καλφτερο μποροφςαμε να είχαμε φανταςτεί για όςουσ κυρίωσ ςυμμετείχαμε ςτο 

πρόγραμμα. Ο πιχθσ είχε ανεβεί πολφ ψθλά από τα προθγοφμενα ταξίδια μασ ςτθν Πολωνία, 

Ιςπανία, Βζλγιο, Τουρκία, Ιταλία, αλλά καταφζραμε να τον ξεπεράςουμε…Κι αυτό δεν το λζμε 

εμείσ οι ίδιοι, αλλά όςοι ταξίδεψαν ςτθν Ελλάδα και ζμειναν από τισ 5 ωσ 10 Μαΐου 2015, ςτο 

μικρό αλλά όμορφο Φιλιάτι μασ… 

26 μακθτζσ και 17 κακθγθτζσ ανυπομονοφςαν να 

ζρκουν ςε μια από τισ ομορφότερεσ χϊρεσ του κόςμου, 

τθ δικι μασ. Όλοι βάλαμε τα δυνατά μασ για να 

μπορζςουμε να ανταποκρικοφμε ςτισ  προςδοκίεσ τουσ 

και τελικά τα καταφζραμε. Η τελετι υποδοχισ κερμι, 

θ οργάνωςθ άρτια, το φαγθτό πλοφςιο και 

νοςτιμότατο, θ φιλοξενία από τισ οικογζνειεσ  ηεςτι 

και γενναιόδωρθ, τα μζρθ που επιςκεφτικαμε απαράμιλλθσ ομορφιάσ, ο καιρόσ μεγάλοσ 

ςφμμαχοσ μασ, θ αγάπθ μασ διάχυτθ, τα δϊρα μασ πλουςιοπάροχα! Όλα ιταν υπζροχα, χάρθ ςε 

όλουσ όςοι πίςτεψαν και αγκάλιαςαν από τθν αρχι αυτιν τθν προςπάκεια…Ευχαριςτοφμε από 

τα βάκθ τθσ καρδιάσ μασ τθν Περιφερειακι Ενότθτα Θεςπρωτίασ (κ. Θωμά Πιτοφλθ) για τθν πολφ 

ςθμαντικι οικονομικι ςτιριξθ που μασ προςζφερε, τθν κ. Λιάνα Σπανοποφλου (Περιφ. 

Σφμβουλο) για τθ βοικεια τθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ, τον Διμο Φιλιατϊν και 

ιδιαιτζρωσ τουσ αντιδθμάρχουσ κ. Πζτρο Κατςάρθ και κ. Ουρανία Παππά, οι οποίοι αγκάλιαςαν 

τθν ιδζα από τθν αρχι και μασ ςτιριξαν οικονομικά και 

θκικά, τθν Περιφζρεια Ηπείρου για το ζντυπο τουριςτικό 

υλικό προβολισ τθσ περιοχισ μασ, το Α’ Δθμοτικό Σχολείο 

Φιλιατϊν και τον διευκυντι του κ. Μιχάλθ Θεοδϊρου για 

τθν παραχϊρθςθ  τθσ αίκουςασ εκδθλϊςεων για τθν τελετι 

υποδοχισ, το Α’ Νθπιαγωγείο Φιλιατϊν και τισ κ. Ελπίδα 

Φερεντίνου και Σπυριδοφλα Μπάκα για τθν υπζροχθ παρουςίαςθ των μικρϊν μασ φίλων και τα 

δϊρα που ετοίμαςαν για τουσ καλεςμζνουσ μασ, τον κ. Γιϊργο Δθμθτρίου για τα μπλουηάκια τθσ 

ςφμπραξθσ, τον κ. Στζφανο Στζφο και τα παιδιά του χορευτικοφ ςυλλόγου Φιλιατϊν για τθν 

παρουςίαςθ παραδοςιακϊν χορϊν, τον κ. Θωμά Λιϊλιο για τισ ςτολζσ  του κεατρικοφ μασ 

δρϊμενου και τισ ςκθνοκετικζσ του οδθγίεσ, τθν κ. Νατάςα Μπάντιου για τθν παροχι του 

θχθτικοφ ςυςτιματοσ, τθν Εφορεία Αρχαιοτιτων Ιωαννίνων για τθ δωρεάν επίςκεψι μασ ςτουσ 



αρχαιολογικοφσ χϊρουσ Δωδϊνθσ και Βυηαντινοφ Μουςείου (και ειδικότερα τον κ. Περικλι 

Τςάμθ για τθν πολφ ενδιαφζρουςα ξενάγθςι του ςτο Βυηαντινό Μουςείο πζραν του ωραρίου 

λειτουργίασ του).  

Μα πάνω από όλουσ, κα ικελα ωσ ςυντονίςτρια του προγράμματοσ να ευχαριςτιςω από τα 

βάκθ τθσ καρδιάσ μου τον διευκυντι μου κ. Καίςαρθ Ευάγγελο για τθν άψογθ ςυνεργαςία μασ, 

το τεράςτιο ενδιαφζρον, τθν προκυμία και ζνκερμθ ςτιριξι του, κακϊσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ 

κ. Χαράλαμπο Κανδθλιϊτθ που μεταμόρφωςε το 

ςχολείο μασ με τισ υπζροχεσ ιδζεσ και δθμιουργίεσ 

του, τον κ. Κωνςταντίνο  Χαρίςθ για τισ νότεσ που 

γζμιςαν όχι μόνο το δικό μασ αλλά και τα ξζνα 

ςχολεία που επιςκεφτικαμε και τθν κ. Κατερίνα 

Στρουγγάρθ για τον πολφτιμο χρόνο που 

αφιζρωςε με τουσ μακθτζσ για τισ πανζμορφεσ 

καταςκευζσ που δωρίςαμε ςτουσ φιλοξενοφμενουσ μακθτζσ και κακθγθτζσ. 

Ζνα μεγάλο «μπράβο» ςτουσ γονείσ  και ειδικότερα τον κ. Σπφρο Γκάνια (πρόεδρο του Συλλόγου 

Γονζων και Κθδεμόνων) για τθν εμπιςτοςφνθ που μασ ζδειξαν, για τθ ηεςτι και γενναιόδωρθ 

φιλοξενία τουσ, κακϊσ και για τθν πολφτιμθ προςπάκεια τουσ να οργανϊςουν με τον καλφτερο 

δυνατό τρόπο το αποχαιρετιςτιριο πάρτι με τα γευςτικότατα φαγθτά που ετοίμαςαν, δίνοντασ 

ζτςι μια ιδιαίτερθ νότα χαράσ και διαςκζδαςθσ τισ τελευταίεσ ευςυγκίνθτεσ ςτιγμζσ πριν τουσ 

αποχαιρετιςμοφσ μασ. 

Ομολογϊ πωσ τα δφο τελευταία αυτά χρόνια ιταν μοναδικά, αναμφίβολα τα καλφτερα χρόνια 

τθσ διδακτικισ μου καριζρασ. Μια εμπειρία ανεπανάλθπτθ για μζνα και τουσ μακθτζσ μου, τουσ 

γονείσ και τθν μικρι τοπικι κοινωνία μασ. Ήταν ζνα όνειρο που ζγινε πραγματικότθτα, αλλά 

τίποτα δεν τελειϊνει εδϊ γιατί όλοι μασ κα ςυνεχίηουμε να ονειρευόμαςτε… 

Η ςυντονίςτρια 

Μαγδαλθνι Σιατοφνθ 

 

 

 


