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Της Σωτηρίας Στούμπου
Την Τετάρτη 10 Μαρτίου το 1ο Λύκειο Χαλκίδας υποδέχτηκε το Λύκειο ΄’Γοργίας΄΄
του Λεντίνι της Σικελίας στα πλαίσια της αδελφοποίησης ανάμεσα στα δύο λύκεια.

Η εκδήλωση που προώθησε ο ελληνοϊταλικός σύνδεσμος Magna Grecia διήρκησε 2
ώρες και την τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος και Αντινομάρχης
Χαλκίδας, η Δήμαρχος Ερέτριας ( παρόμοια εκδήλωση έλαβε χώρα στην Ερέτρια πριν
λίγο καιρό), ο αντιδήμαρχος Ληλαντίων , ο Διευθυντής της Δ/Ε Ευβοίας, ο Λυκειάρχης,
καθηγητές του 1ου Γυμνασίου και Λυκείου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων, καθώς επίσης , και πληθώρα μαθητών. Εξίσου σημαντική η παρουσία των
ιταλών καθηγητών και μαθητών που με την παρουσίαση του προγράμματός τους μας
ταξίδεψαν στη Σικελία όπου το ελληνικό στοιχείο είναι ακόμη έντονο.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς από τους επίσημους προσκεκλημένους
οι οποίοι τόνισαν τους ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς που ενώνουν τους δύο
λαούς καθώς επίσης και τη σπουδαιότητα τέτοιων εκδηλώσεων που αποσκοπούν στην
προώθηση των πολιτισμών μας. Ακολούθησε η ενδιαφέρουσα παρουσίαση των
προγραμμάτων των σχολείων (παρουσίαση περιοχής, παραδοσιακοί χοροί, τραγούδια).
Η συμμετοχή , η προσέγγιση και η επικοινωνία των μαθητών ανάμεσα στα δύο
σχολεία ήταν έντονη κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Αναμφισβήτητα, όλοι
έδειχναν να απολαμβάνουν την εκδήλωση και όλοι εξέφρασαν τη γνώμη ότι

1/2

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ Σ
Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina
Παρασκευή, 12 Μάρτιος 2010 12:34 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2011 15:19

εκδηλώσεις τέτοιου χαρακτήρα ανοίγουν νέους ορίζοντες και νέες προκλήσεις στους
μαθητές να ανακαλύψουν διαφορετικές κουλτούρες και γλώσσες. Γι ΄αυτό το λόγο, όλοι
εμείς που ενδιαφερόμαστε για τη διάδοση της ιταλικής γλώσσας στη χώρα μας θα
πρέπει να στηρίξουμε τη μεγάλη προσπάθεια του Ελληνοϊταλικού Συνδέσμου Μεγάλη
Ελλάδα και να γίνουμε πρεσβευτές αυτής της Μεγάλης κουλτούρας και γλώσσας στη
χώρα μας.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η παρουσία και η συμβολή του κυρίου Ευάγγελου
Αλεξανδρή , Προέδρου του Συνδέσμου, στην παρουσίαση του προγράμματος ήταν
σημαντική, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια προώθησης
της φιλίας και αδελφοποίησης των δύο λαών καθώς επίσης και η διάδοση της
ιταλικής γλώσσας.

Με εκτίμηση
Στούμπου Σωτηρία

Ευχαριστούμε θερμά τη Συνάδελφο Σωτηρία Στούμπου
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