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∆ελτίο τύπου για το φεστιβάλ Νικηφόρεια 2011 
 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το φεστιβάλ παραδοσιακής έκφρασης 
τα  «Νικηφόρεια 2011» στο αμφιθέατρο του ΑΤΕΙ Πάτρας στις 10 Απριλίου 
2011. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της διάχυσης του προγράμματος 
Comenius Regio της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδος και της Περιφερειακής 
∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης του Abruzzo της Ιταλίας, με τίτλο «Έλα και 
τραγούδα: Λαϊκές Παραδόσεις» που χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή 
ένωση. Το πρόγραμμα αυτό μας έδωσε μια μοναδική ευκαιρία και δυνατότητα 
να επιχειρήσουμε μια ενδοσκόπηση στην πολιτιστική μας κληρονομιά και, στη 
συνέχεια, να ανοιχθούμε στην παράδοση του γειτονικού μας λαού. Στην 
διάρκεια αυτής της διαδρομής, αναγνωρίσαμε την αξία και την σπουδαιότητα 
της μουσικής και του χορού στην ζωή και την καθημερινότητα των απλών 
ανθρώπων, διαπιστώνοντας την ομοιότητα στον τρόπο έκφρασης και 
εξωτερίκευσης των αισθημάτων.  

Ως αποτέλεσμα αυτής της διαπίστωσης ήρθε και αυτό το φεστιβάλ, 
που μας ένωσε με τους ήχους και τα χρώματα της παράδοσής μας. Ελπίζουμε 
πως, πρωτοβουλίες αυτού του τύπου, θα ενισχύσουν την πρόθεση των 
εκπαιδευτικών αλλά και των πολιτιστικών συλλόγων για πραγματοποίηση 
ανάλογων προγραμμάτων στα σχολεία τους ή για τους συλλόγους τους και θα 
ενδυναμώσουν, στις ψυχές των μικρών μαθητών, την αγάπη για την παράδοση 
και την ανάγκη για επαφή και επικοινωνία με τους πολίτες του κόσμου. 
Στο φεστιβάλ συμμετείχαν 880 άτομα. Με τη σειρά που εμφανίστηκαν ήταν 
Μουσικό Σχολείο Πάτρας (εταίρο του προγράμματος),  2ο ∆ημοτικό Σχολείο 
Πάτρας- Στρούμπειο (εταίρο του προγράμματος), 4/θέσιο ∆ημοτικό Σχολείο 
Ροδοδάφνης, 10ο ∆ημοτικό Σχολείο Αιγίου, 1ο ∆ημοτικό Σχολείο Ζαχάρως, 
Νεανική λαϊκή ορχήστρα Πανδούρα, 2/θέσιο ∆ημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεών 
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Γρεβενών, Χορευτικό Όμιλο Λεύκιππο από την Μάνη, Πειραματικό ∆ημοτικό 
Πανεπιστημίου Πατρών, ∆ημοτικό Σχολείο Καράτουλα Μαγούλας, 39ο  
∆ημοτικό Σχολείο Πάτρας (Ν. Σούλι), ∆ημοτικό Σχολείο Ρίου, 1ο ∆ημοτικό 
Οβρυάς, διθέσιο Πειραματικό ∆ημοτικό Σχολείο Πάτρας, Εκπαιδευτήρια 
Ελληνική Αναγέννηση, Φιλαρμονική Χορωδία Πύργου « Απόλλων», Λύκειο 
Ελληνίδων Παράρτημα Πύργου, Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ 
Πάτρας, Ιταλική αποστολή, Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Πατρών, 
Πολιτιστικός Σύλλογος Αμπελοκήπων «Η Πρόοδος», Λύκειο Καστριτσίου, 
Εκπολιτιστικός Σύλλογος έσω και έξω Αγυιάς, 34ο ∆ημοτικό Σχολείο 
Πάτρας, πολιτιστικός σύλλογος «‘Εκφραση» Εγλυκάδος, Γυμνάσιο 
Καστριτσίου, Πνευματικό Καλλιτεχνικό Κέντρο ∆ήμου Πάτρας, 3/θέσιο 
Ειδικό ∆ημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων Πάτρας, Χορευτικό τμήμα 
πολιτιστικών ομάδων φοιτητών Παν/μίου Πατρών, Σύλλογος ∆ασκάλων και 
Νηπιαγωγών Πάτρας, Σεμινάριο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής και η 
ιταλική αποστολή με μουσικούς από το Πολιτιστικό σύλλογο Zampogne e 
Ciaramelle Abruzzo Πολιτιστικό σύλλογο Dum Tek το Ωδείο A. Casella της 
L’ Aquila και το 2ο ∆ημοτικό Σχολείο του San Salvo. 
Συγχαρητήρια για την άψογη παρουσία όλων έδωσε η αναπληρώτρια 
περιφερειακή διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
∆υτικής Ελλάδος κ. Ελευθερία Κρούπη.  
Η ιταλική αποστολή έμεινε ενθουσιασμένη και η συντονίστρια τους, Annarita 
Bini, διευθύντρια εκπαίδευσης για την επαρχία της Pescara, συνεχάρη τους 
έλληνες εταίρους λέγοντας ότι με αυτό το φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία να 
ζήσουν μια εμπειρία ανεπανάληπτη και αξέχαστη και ευχαρίστησε για το κλίμα 
αδελφοσύνης, φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού που βίωσαν σε αυτή τους την 
επίσκεψη.  
Ο πρόεδρος του ΑΤΕΙ Πάτρας δρ. Σωκράτης Καπλάνης τόνισε την σημασία 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην ζωή μας και δήλωσε χαρακτηριστικά 
πως σε αυτό το ταξίδι στην «Ιθάκη» για μια Ευρώπη των Νέων, ενωμένη, 
πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί για να μη μας παρασύρουν οι σειρήνες.  

Ο  κ. Σταμάτης Λέκκας, διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Πάτρας που 
παρουσίασε το φεστιβάλ με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, η κ. Μαρία Ρέντιτ, 
καθηγήτρια-μουσικολόγος που συντόνισε όλα τα σχολεία και τους φορείς που 
συμμετείχαν, ώστε το φεστιβάλ να υλοποιηθεί μέσα στους προβλεπόμενους 
χρόνους και η συντονίστρια του προγράμματος  κ. Σίντυ Τασούλα, που 
αποτελούσαν την οργανωτική επιτροπή του φεστιβάλ «Νικηφόρεια 2011» 
εύχονται να συνεχιστεί και να καθιερωθεί σαν θεσμός ώστε του χρόνου να 
μπορέσουμε να γιορτάσουμε τα «Νικηφόρεια 2012».  

Είναι πραγματικά εκπληκτικό που γνωρίζουμε όχι μόνο την παραδοσιακή 
μας μουσική και τους χορούς με την ευκαιρία ενός ευρωπαϊκού προγράμματος 
αλλά και την δραστηριοποίηση στον χώρο του πολιτισμού που γίνεται γύρω 
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μας και δυστυχώς δεν προβάλλεται. Τα παραδοσιακά τραγούδια και οι χοροί 
που παρουσιάστηκαν μας έκαναν όλους πολύ υπερήφανους σε μια χρονική 
συγκυρία που το έχουμε όλοι πολύ μεγάλη ανάγκη. Ένας λαός που δεν 
γνωρίζει την ιστορία του δεν έχει μέλλον, ένας λαός που δε γνωρίζει την 
παράδοση του, δεν έχει πολιτισμό. 

Την εκδήλωση κάλυψε ο τηλεοπτικός σταθμός της ιεράς Μητροπόλεως 
Πατρών «Λύχνος» ενώ φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του προγράμματος www.comeniusregiopde.gr  

 
 
 

 
 

 
Ο Περιφερειακός Δ/ντής Π/θμιας & Δ/θμιας 

Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας 

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος 
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