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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2010 ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της
Ιταλικής αντιπροσωπείας στην πόλη της Πάτρας, που πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius Regio «Έλα και τραγούδα:
Λαϊκές παραδόσεις». Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Περιφερειακή
∆ιεύθυνση Π/θμιας και ∆/θμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδος και την
αντίστοιχη περιφέρεια του Abruzzo της Ιταλίας και κινείται στον άξονα της
γνωριμίας με την μουσική - πολιτιστική παράδοση των δύο περιοχών.
Συντονίστρια του προγράμματος είναι η Βασιλική Τασούλα και τοπικοί εταίροι
το Μουσικό Σχολείο Πατρών, το 2ο ∆ημοτικό Σχολείο Πατρών (Στρούμπειο)
και το Ωδείο Pagannini.
Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης οι Ιταλοί εταίροι είχαν την
ευκαιρία να συναντηθούν με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και να
γνωρίσουν μερικούς από τους φορείς πολιτισμού της περιοχής μας και
παρακολούθησαν ποικίλες εκδηλώσεις, με κορυφαία αυτή της Περιφερειακής
∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, που έλαβε χώρα στο Θέατρο Απόλλων, την Τρίτη
23 Μαρτίου 2010. Είχε θέμα τον εορτασμό της εθνικής επετείου, με τίτλο «Η
Ελευθερία μέσα από την Παράδοση» και χορηγό επικοινωνίας την ΕΡΑ
Πάτρας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι τοπικοί εταίροι με παραδοσιακά
τραγούδια, χορούς και δρώμενα.
Αναλυτικότερα, η Ιταλική Αποστολή, που απαρτιζόταν από στελέχη
της Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή του σχολικού γραφείου
του Abruzzo κ. Carlo Petracca, συναντήθηκε με τον Περιφερειακό
∆ιευθυντή Π/θμιας & ∆/θμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδος
κ.Παναγιωτόπουλο Γιώργο, με τον οποίο συζήτησε θέματα που αφορούσαν
την διοίκηση της Εκπαίδευσης. Με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδος κ.Αποστολόπουλο Τάσο συνέκριναν την σχέση της
Περιφέρειας με την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ με την επίσκεψη στον
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Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ.Χρυσόστομο μπόρεσαν να δουν από
κοντά την ορθόδοξη εκκλησία. Επιπλέον, στο πλαίσιο της γνωριμίας με την
πολιτιστική παράδοση του τόπου μας, επισκέφτηκαν την ∆ημοτική
Πινακοθήκη Πατρών, διδάχτηκαν παραδοσιακούς χορούς από τον
Παγκαλαβρυτινό Σύλλογο, απόλαυσαν παραδοσιακή μουσική ερμηνευμένη από
το Σύνολο Παραδοσιακών Οργάνων του ∆ημοτικού Ωδείου Πάτρας και
συναυλία Θρησκευτικής Μουσικής από το Μουσικό Σχολείο Πατρών.
Παράλληλα, η ιταλική αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για
ζητήματα που αφορούν στην ελληνική ιστορία, μέσα από την επίσκεψη που
πραγματοποίησαν στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και την ιστορική πόλη
των Καλαβρύτων.
Για την επιτυχή αυτή έκβαση των δραστηριοτήτων του προγράμματος η
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης θα ήθελε να απευθύνει τις θερμές
της ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια.
Ανάλογες δράσεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται και στις δύο
χώρες, μέχρι την τελική ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο του
2011.

Υ.Γ.
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Η φωτογραφία είναι από την εκδήλωση της 23ης Μαρτίου και
διακρίνονται οι μαθητές των σχολείων (Μουσικού και Στρουμπείου), ο
Περιφερειακός ∆ιευθυντής Π/θμιας και ∆/θμιας Εκπαίδευσης
∆υτικής Ελλάδος κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο μαέστρος και
υπεύθυνος της παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού σχολείου
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∆ημήτρης Γαλάνης, η μουσικός του Στρουμπείου κ. Πολυξένη
Πελεκούδα και η συντονίστρια του προγράμματος Βασιλική Τασούλα.
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Η φωτογραφία είναι από την εκδήλωση της 23ης Μαρτίου και διακρίνονται
οι μαθητές των σχολείων (Μουσικού και Στρουμπείου).
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