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∆ελτίο Τύπου 
 

Με αφορμή την επίσκεψη στην πόλη μας του Περιφερειακού ∆ιευθυντή 
Εκπαίδευσης της περιοχής του Abruzzo κ.Carlo Petraca, καθώς και της 
λοιπής ιταλικής αντιπροσωπείας, πραγματοποιήθηκε κοινή Συνέντευξη 
Τύπου με τον Περιφερειακό ∆/ντή Π/θμιας και ∆/θμιας Εκπ/σης ∆υτικής 
Ελλάδος κ.Παναγιωτόπουλο Γιώργο, στην Ένωση Συντακτών, την ∆ευτέρα 
22-03-10. 

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ∆ια Βίου 
Μάθησης, ∆ράση «Συμπράξεις Comenius Regio», με τίτλο «ΕΛΑ & 
ΤΡΑΓΟΥ∆Α – ΛΑΪΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ», που υλοποιείται από τις δύο 
περιφέρειες-εταίρους: 1)Περιφερειακό Σχολικό Γραφείο του Abruzzo της 
Ιταλίας και 2)Περιφερειακή ∆/νση Π/θμιας & ∆/θμιας Εκπ/σης ∆υτικής 
Ελλάδας, και με τοπικούς εταίρους το 2ο ∆ημοτικό Σχολείο Πατρών 
(Στρούμπειο), το Μουσικό Σχολείο Πάτρας και το Ωδείο Paganini. Το 
πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια και έχουν προγραμματιστεί με τους εταίρους 4 
συναντήσεις το χρόνο, από δύο σε κάθε χώρα. Αυτή τη στιγμή 
πραγματοποιείται στην Πάτρα η 3η Συνάντηση, από τις 21 ως τις 26 
Μαρτίου, όπου και παραβρίσκεται 8μελής ιταλική αντιπροσωπεία.   

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης ο κ.Παναγιωτόπουλος δήλωσε: “Η 
υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων εξασφαλίζει ανοιχτούς διαύλους 
επικοινωνίας με τους άλλους λαούς και εμπεδώνει το πλαίσιο της μεταξύ 
τους ουσιαστικής συνεργασίας. Ως κυριότερη έκφραση αυτής της επιθυμίας 
αναδεικνύεται η προσέγγιση της τοπικής παράδοσης και κληρονομιάς και η 
κατ΄ επέκταση ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων. Ανταποκρινόμενη σε αυτή 
την ανάγκη, η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης προχωρά στην 
πραγματοποίηση του εν λόγω προγράμματος, που κινείται στον άξονα της 
γνωριμίας με την μουσική -  πολιτιστική ιδιαιτερότητα της ∆υτικής Ελλάδας 
και της περιοχής του Abruzzo στην γειτονική μας χώρα, παρέχοντας την 
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δυνατότητα στους συμμετέχοντες αλλά και σε όλους εμάς, να διαπιστώσουμε 
την συμβολή της μουσικής και του τραγουδιού στην αλληλεπίδραση και 
ώσμωση των ανθρώπων αλλά και τη μεγάλη και καθοριστικής σημασίας 
συμβολή αυτών των προγραμμάτων στην απόκτηση τεχνογνωσίας αλλά και 
στην δημιουργία της συνείδησης «του πολίτη του κόσμου»”. 
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