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Λεπενού, 13/04/2010 

 ηα πλαίζια ηος ππογπάμμαηορ Δια βίοσ μάθηζη Comenius με ηίηλο 

"European Puzzle", ηο οποίο είναι επιδοηούμενο από ηην Εθνική 

Μονάδα (ΙΚΤ) και ηο ςλοποιούν ζσολεία από 9 εςπωπαϊκέρ 

σώπερ   (Βοσιγαρία, Ροσκαλία, ιοβελία, Σζετία, Ποιωλία, 

Λεηολία, Οσγγαρία, Πορηογαιία και Διιάδα), ηο ζσολείο μαρ, ηο 

Γςμνάζιο Λεπενούρ, είναι έηοιμο να ςποδεσηεί καθηγηηέρ και 

μαθηηέρ από ηιρ οκηώ πποαναθεπόμενερ σώπερ. Σο θέμα, με ηο οποίο θ' αζσοληθούμε εδώ ζηην 

Ελλάδα, είναι: "Παραδοζιακοί τοροί και ηοπικές ενδσμαζίες". 

Από ηιρ 20-24 Απρηιίοσ ηο Γςμνάζιο Λεπενούρ, θα ςποδεσηεί και θα θιλοξενήζει 53 

θαζεγεηές θαη καζεηές. Οι μαθηηέρ θα θιλοξενηθούν ζε ζπίηια μαθηηών ηος ζσολείος μαρ και 

οι καθηγηηέρ ζε κενηπικό ξενοδοσείο ηος Αγπινίος. 

Οι θιλοξενούμενοι ζηιρ 20 Απρηιίοσ, θα επιζκεθηούν ζηην Αθήνα ηο Νέο Μοςζείο και 

ηον ιεπό βπάσο ηηρ Ακπόποληρ, ζηο δε ηαξίδι ηοςρ ππορ Αιηωλοακαπνανία θα ξεναγηθούν ζηη 

Γέθςπα Ρίος-Ανηιππίος "Χαρίλαος Τρικούπης". 

 ηιρ 21 Απρηιίοσ θα γίνει ςποδοσή ζηο ζσολείο όλων ηων καθηγηηών και 

μαθηηών με καλλιηεσνικό ππόγπαμμα, δενδποθύηεςζη από ηιρ 

ανηιπποζωπείερ ηων σωπών ζηο πποαύλιο και εκμάθηζη παπαδοζιακών 

σοπών. Παπάλληλα θα ςπάπσει έκθεζη παπαδοζιακών ζηολών, καθώρ και 

έκθεζη γπαμμαηοζήμων και ηηλεκαπηών με θέμα ηιρ παπαδοζιακέρ ζηολέρ. Σο απόγεςμα ηηρ 

ίδιαρ μέπαρ θα γίνει ξενάγηζη ηων καλεζμένων ζηην πόλη ηος Αγπινίος. ηιρ 22 Αππιλίος θα 

γίνει ημεπήζια εκδπομή ζε Μεζολόγγι-Σοςπλίδα-Ναύπακηο. 

ηιρ 23 Απρηιίοσ ηο ππωί οι εηαίποι μαρ θα ξεναγηθούν ζηον απσαιολογικό σώπο ηος 

ηπάηος και θα επιζκεθθούν ηον ΤΗ ηπάηος και Καζηπακίος. Σο ππόγπαμμα θα κλείζει ηο 

απόγεςμα ηηρ ίδιαρ μέπαρ με παπαδοζιακούρ σοπούρ όλων ηων σωπών ζηο πποαύλιο ηος 

ζσολείος μαρ και θα ακολοςθήζει δείπνο και γλένηι. 

Θα θέλαμε να εςσαπιζηήζοςμε θοπείρ και ππόζωπα πος μαρ βοηθούν ζηην ςλοποίηζη 

ηος εγσειπήμαηορ: 

Σο Γήκο ηράηοσ και ηο Δήμαπσο κ. Μοσρηδηάπε Γεκήηρηο, ηην Τπεύθςνη 

Εςπωπαϊκών ππογπαμμάηων (κ. ηραβοδήκοσ Δύε), ηην Ινηεπμπεηόν (κ. Κακαρηάρε ), ηη 

Γ.Ε.Α. (κ. Σζειίθα Γηώργο), ηη Φ.Ε.Α (κ. Γεκάδε Υαράιακπο και κ. Γρεγορόποσιο 

Βαζίιε), ηη ΓΕΦΤΡΑ Α.Ε. (κ. Φπέπη Γιάννη), ηη Νομαπσιακή Αςη/ζη Αιη/νίαρ (κ. Καηζούιε 

Παλαγηώηε), ηην εηαιπεία Agrino (κ. Πηζηηόια Κώζηα), ηον κ. Ρακκόποσιο Βαζίιε, ηο 

καηάζηημα Agora, ηην κ. Γρέληδειοσ Δσγελία, ηον κ. Υαραιάκποσς Γηώργο, ηον κ. Γούλαρε 

Μέληο, ηον Σδογάλε πύρο, Παηζέα Λεωλίδα, Θεηάθε Νίθο, Μοσρηδηάπε Γηώργο και 

βέβαια, ηο ύιιογο Γολέωλ θαη Κεδεκόλωλ ηοσ τοιείοσ, ηοςρ εθελονηέρ γονείρ, ηοςρ 

καθηγηηέρ και μαθηηέρ ηος ζσολείος και όλοςρ όζοςρ μαρ βοηθούν ζηην ςλοποίηζη ηος διεηούρ 

αςηού ππογπάμμαηορ. 
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