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Κυρία ∆ιευθύντρια του 1ου Γυµνασίου Ιλίου 

Αγαπητοί συντονιστές του εκπαιδευτικού προγράµµατος 

Αγαπητοί καθηγητές, γονείς και µαθητές 

 

Θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ για τη συστηµατική ανάληψη πρωτοβουλιών που προβάλλουν 

την πόλη µας εντός, αλλά και εκτός των συνόρων της χώρας µας. 

Πέρυσι, µας κάνατε όλους υπερήφανους µε τη συµµετοχή σας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Socrates – 

Lingua, αναζητώντας γλωσσικές γέφυρες επικοινωνίας ανάµεσα στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, την 

Ελλάδα και την Τουρκία. Ήταν πράγµατι πολύ σπουδαία η προσπάθεια σας να συγκετρώσετε και να 

µελετήσετε τα κοινά γλωσσικά, ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία των συγκεκριµένων 

χωρών της Βαλκανικής και να µας τα παρουσιάσετε. Ενέργειες όπως αυτή βοηθούν να έρθουµε όλοι 

µας σε επαφή µε διαφορετικές κουλτούρες και νοοτροπίες, ενώ παράλληλα συµβάλλουν καθοριστικά 

τόσο στην ουσιαστικότερη ανάπτυξη φιλικών σχέσεων µεταξύ των λαών, όσο και στην καταπολέµηση 

του φαινοµένου της ξενοφοβίας. 

Φέτος, µας ξαφνιάσατε ευχάριστα, αναλαµβάνοντας, για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, άλλη µία πολύ 

σηµαντική πρωτοβουλία: τη συµµετοχή σας σε πρόγραµµα συνεργασίας µε τα σχολεία των 

Ελληνόφωνων περιοχών της Κάτω Ιταλίας. 

Η προσέγγιση των Ελληνόφωνων της Κάτω Ιταλίας, η ενθάρρυνση για τη διατήρηση της ιδιαίτερης 

γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς τους, καθώς και η ανάπτυξη στενότερων σχέσεων µε τους 

Έλληνες πρέπει να είναι βασικό µέληµα του Ελληνικού Κράτους. Η ελληνική παρουσία σε κάθε γωνιά 

του πλανήτη, άλλωστε, είναι απαραίτητη για την προώθηση των εθνικών µας συµφερόντων.     

Προσανατολιζόµενος προς αυτή την κατεύθυνση και ο ∆ήµος µας, µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, θα προχωρήσει σε αδελφοποίηση µε µία από τις εννέα ελληνόφωνες κοινότητες της 

περιοχής του Σαλέντο στην Κάτω Ιταλία, ελπίζοντας να συµβάλει τα µέγιστα στη δηµιουργία και 

εξέλιξη των σχέσεων των δύο περιοχών.  

Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι πρόκειται για µια ευτυχή συγκυρία, καθώς η ανάληψη της συγκεκριµένης 

πρωτοβουλίας από το σχολείο σας συµπίπτει χρονικά µε τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη 



∆ηµοτική Αρχή για την αδελφοποίηση της πόλης µας µε την ελληνόφωνη κοινότητα Κοριλιάνο Ντ’ 

Οτράντο.  

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο ∆ήµος Ιλίου είναι µαζί σας, στέκεται αρωγός στην προσπάθειά σας 

και σας στηρίζει και οικονοµικά στην εκπαιδευτική εκδροµή που θα πραγµατοποιήσετε τον 

Σεπτέµβριο. 

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας συγχαρώ, για άλλη µία φορά, για τις πρωτοποριακές 

πρωτοβουλίες σας και να σας καλέσω να συνεχίσετε στην ίδια κατεύθυνση µε ζήλο και φαντασία. 

Να είστε σίγουροι ότι ανοίγετε νέους δρόµους στην εκπαίδευση και γίνεστε φωτεινό παράδειγµα για 

όλα τα σχολεία του Ιλίου. 

 

 


