
           Erasmus+ : η δεύτερη  ανταλλαγή μαθητών έλαβε τέλος! 

 

                     

 

Τη φορά αυτή οι εταίροι μας ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Δέκα πέντε μαθητές και  

επτά καθηγητές φιλοξενήθηκαν στην πόλη μας για πέντε μέρες. Μέσα από τις 

δράσεις του προγράμματος οι μαθητές μας ήρθαν σε επαφή με το προσφυγικό 

θέμα που είναι Ευρωπαϊκό θέμα και διερεύνησαν τη δημοκρατική συνθήκη μέσω 

της οποίας η ένταξη των προσφυγόπουλων στις χώρες υποδοχής θα γίνει όσο το 

δυνατόν ομαλότερα.  

Οργανώσαμε εκδηλώσεις που στόχευσαν σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως 

επίσκεψη στο Κέντρο Μετεγκατάστασης προσφύγων στα Διαβατά, διαλέξεις από 

ειδικούς, προσομοιωτικά παιχνίδια, εργαστήρια. Μαζί με τους φιλοξενουμένους 

μας επισκεφθήκαμε  Μουσεία και μνημεία της πόλης μας καθώς και τον 

αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας για να γνωρίσουν την ιστορία της πόλης μας 

ειδικά, αλλά και της Μακεδονίας γενικότερα.  

Για τη διοργάνωση της φιλοξενίας και των δράσεων του προγράμματος εκτός 

από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο καθηγητών του σχολείου αρωγοί μας ήταν και 

οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών στις οικογένειες των οποίων φιλοξενήθηκαν 

οι ξένοι μαθητές. Θα θέλαμε όμως να αναφέρουμε και τους φορείς και χορηγούς 

που μας στήριξαν στο δύσκολο εγχείρημά μας : 

 

 



 

 

Α. Φορείς 

- Δήμο Θεσσαλονίκης. Αντιδημαρχία Εκπαίδευσης και αθλητισμού. 

Ευχαριστούμε το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρη και τον Αντιδήμαρχο 

Εκπαίδευσης και Αθλητισμού κ. Γ. Δημαρέλο για τη θερμή υποδοχή που μας 

επεφύλαξαν στο Δημαρχείο. 

- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , για τη μεσολάβησή της στον Οργανισμό 

Τουρισμού Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας παραχώρησε τουριστικά λεωφορεία για 

τις μετακινήσεις μας στη Βεργίνα – Βέροια και στα Διαβατά. 

- Κέντρο Μετεγκατάστασης προσφύγων Διαβατών, που μας έδωσε τη 

δυνατότητα να γνωρίσουμε μια οργανωμένη δομή διαβίωσης των προσφύγων. 

- Βυζαντινό Μουσείο, για την ξενάγηση στα εργαστήριά του και τη δωρεά δύο 

πολυτελών εκδόσεων του σε κάθε φιλοξενούμενο καθηγητή. 

- Αρχαιολογικό Μουσείο, για τη δωρεά δέκα πολυτελών σημειωματαρίων ένα για 

κάθε καθηγητή. 

- Μη Κυβερνητική Οργάνωση IRC. Τον Βασίλειο Τηλιακό, Senior Case 

Management Officer, IRC   και την  Barbara Boekhoudt,   Child protection 

Manager, IRC   ,για τη συμμετοχή τους με δέκα προσφυγόπουλα και την 

οργάνωση της ενότητας του προγράμματος «Στρογγυλά Τραπέζια – Σωκρατικοί 

Διάλογοι» 

- Γ. Συνεφάκη, Αρχιτέκτονα – Πολεοδόμο του ΑΠΘ, τ. πρόεδρο του Συλλόγου 

αποφοίτων του 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης για την ομιλία του με τίτλο : 

«ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΦΥΤΩΡΙΟ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ     ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ      

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ» 

- Κ. Τιτσελίκη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  για την ομιλία του 

με τίτλο:    

«ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ» 

 

 -  Μαρία Πάνου, κοινωνική λειτουργό και το Βασίλειο Τηλιακό,  για τη 

βοήθειά τους στην οργάνωση των «Προσφυγικών Περασμάτων» 



- Κατερίνα Λύγκουρα, κοινωνική ανθρωπολόγο και μουσικό για τη βοήθειά 

της στην επιλογή των τραγουδιών και στη διδασκαλία τους κατά την τελετή 

έναρξης του προγράμματος. 

 

- Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, για τη φιλοξενία στην αίθουσα 

τελετών της όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και του προσκεκλημένου 

σχολείου, 14ου ΓΕΛ  Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρακολούθησαν την ομιλία του 

καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη με Θέμα : Οι 

πρόσφυγες στην Ελλάδα: ένα Ευρωπαϊκό ζήτημα. 

- Λύκειο Ελληνίδων, για την χορευτική παράσταση που μας χάρισαν κατά την 

τελετή λήξης του προγράμματος 

- Σύλλογο Γονέων κ Κηδεμόνων του 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης  για το τραπέζι με 

παραδοσιακές ελληνικές συνταγές που οργάνωσε κατά την τελετή λήξης του 

προγράμματος. 

- Την αντιπροσωπία μαθητών του 14ου Λυκείου Θεσσαλονίκης για τη συμβολή 

της στην επιτυχία της εκδήλωσης στο χώρο της ΦΑΑΘ με ομιλητή τον κ. 

Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη. 

 

Β. Χορηγοί 

- Οργανισμός τουρισμού Θεσσαλονίκης, για την παραχώρηση δύο λεωφορείων. 

- Ζαχαροπλαστεία Ροδίνι, Χατζηφωτίου,  Cookieman, Βεργίδης και τους Αφους 

Χαϊτογλου για τη χορηγία άφθονων κερασμάτων και συνοδευτικών του καφέ για 

να τα προσφέρουμε στα διαλείμματα των εργαστηρίων του προγράμματος. 

- Chin Chin εστιατόριο και Coctail Bar για το πλούσιο catering κατά την τελετή 

έναρξης. 

- Φανή Μπουτάρη, για τη χορηγία  κρασιών για το τραπέζι της τελετής λήξης. 

- Αλεξάνδρα Ανθίδου, για τη χορηγία  κρασιών για το τραπέζι της τελετής λήξης. 

- Ελένη Παπαδημητράκη, για τη χορηγία χειροποίητων αναμνηστικών, δώρων 

στους φιλοξενούμενους καθηγητές. 

 



- Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους μαθητές της Γ΄Λυκείου του σχολείου 

μας  

Μυλωνά Κωστή (κιθάρα,τραγούδι), 

 Μεζίλη Ζήση(αρμόνιο), 

Καρώνη Εύα(τραγούδι),  

Φαχραβάρ Νικόλα(κιθάρα) και 

Καρανίκα Μαρία (παρουσίαση προγράμματος) 

για τη μουσική παράσταση που έδωσαν με τραγούδια και κείμενα της ξενιτιάς με 

μεγάλη επιτυχία. 

 

Το πρόγραμμα Erasmus+ δεν τελειώνει εδώ. Θα ακολουθήσουν άλλες τρεις 

ανταλλαγές μαθητών με την ερχόμενη σχολική χρονιά. Η επαφή όμως με τους 

Ευρωπαϊους εταίρους μας, καθηγητές και μαθητές θα είναι συνεχής μέχρι το 

επόμενο ταξίδι και ευελπιστούμε και μετά το πέρας του προγράμματος. Αυτός 

είναι άλλωστε και ένας από τους βασικούς του στόχους. 

 

            


