
 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ  ΓΕΡΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΙΑ 

 

Το θέμα του τελευταίου Παγκοσμίου Συνεδρίου Γαλλικής Γλώσσας που έλαβε χώρα τον 

περασμένο Οκτώβριο στην Αθήνα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας ήταν για τους 

καθηγητές, εντός κι εκτός Ελλάδας, να χτίσουμε κοινωνικό-ανθρωπιστικές  γέφυρες  

«Construire des ponts socio-humanistes» ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις 

νέες προκλήσεις των καιρών, στην νέα σχολική πραγματικότητα που έχει διαφοροποιηθεί 

από παράγοντες όπως η γλωσσική και πολιτιστική ανομοιογένεια. Και γιατί συγκεκριμένα 

να αναφερόμαστε στην Ελλάδα στο χτίσιμο γεφυρών για την διδασκαλία της γαλλικής 

γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού? Πολύ απλά διότι είναι η αναφορά στην διαχρονική 

ιστορική φιλία που ενώνει τους δύο λαούς, βασισμένη σε γερά θεμέλια αμοιβαιότητας, 

αλληλεγγύης, βοήθειας και που μπόρεσε να αντέξει στον χρόνο χάρη στην ισχυρή 

πεποίθηση και θέληση παρά τις διάφορες διεθνείς ανατροπές. Αυτή η κοινή αλληλεγγύη 

που έχει διατηρηθεί είναι το μέλλον μας, ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε μαζί ένα μέλλον 

πιο σίγουρο, πιο καθαρό, σεβόμενο την πολυπολιτισμικότητα, τις διαφορές που μας 

φέρνουν πιο κοντά :«La Francophonie est riche de ses diversités ! » 

Στο 2ο Γυμνάσιο Πύργου, κάνουμε πράξη αυτήν την επιτακτική ανάγκη να χτίσουμε γέφυρες 

επικοινωνίας μεταξύ των λαών, των Ελλήνων και των Γάλλων πιο συγκεκριμένα, 

«Ακολουθώντας τα Βήματα του Δομηνικανού Πάστορα Henri Didon, ιδρυτή του γαλλικού 

σχολείου» - αδελφικού φίλου του βαρώνου Πιερ Ντε Κουμπερτέν, εφευρέτη του 

συνθήματος CITIUS – ALTIUS – FORTIUS (πιο γρήγορα – πιο ψηλά – πιο δυνατά) για την 

αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 - που το 1894 είχε έρθει εδώ στην 

πόλη μας με τους μαθητές του για να τους μυήσει στους Ολυμπιακούς Αγωνες της 

Αρχαιότητας. Πήγαμε εμείς με τους μαθητές μας στο αδελφοποιημένο πλέον Σχολείο 

Collège Saint-Thomas d’Aquin-Veritas, για 2η φορά στην πόλη του Ουλέν στην Λυών και 

γυρίσαμε από το ταξίδι μας στην Γαλλία γεμάτοι εντυπώσεις, εμπειρίες και υποσχέσεις για 

συνέχιση αυτής της φιλίας και μοναδικής ευκαιρίας που μας δίνεται να φιλοξενήσουμε και 

να φιλοξενηθούμε. Διότι είναι μοναδική και ανεπανάληπτη η εμπειρία που έχουν οι 



μαθητές μας να ζήσουν και να μοιράζονται την ζωή μέσα στις οικογένειες, να 

επικοινωνήσουν με τα παιδιά αλλά και να γνωρίσουν από κοντά την σχολική 

πραγματικότητα αφού έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα μαθήματα δίπλα στον 

γάλλο συμμαθητή τους και να ξεναγηθούν στην πανέμορφη πόλη της Λυών, Ευρωπαϊκή 

πρωτεύουσα της Γαστρονομίας.  

         

Στην πρώτη μας επίσκεψη στη Λυών το 2015, ο κ. Φιλίπ Μπλαν, Διευθυντής του Γαλλικού 

σχολείου, είχε δηλώσει στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του σχολικού 

συγκροτήματος των 1700 μαθητών, τονίζοντας ακριβώς την θεμελίωση των ισχυρών 

δεσμών που ήταν στο ξεκίνημά τoυς : «Δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι βάζουμε τα θεμέλια 

μίας ανταλλαγής μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας, μιας αδελφοποίησης ανάμεσα στο 

σχολικό μας συγκρότημα του Ουλέν και στο 2ο Γυμνάσιο Πύργου, το οποίο υποδεχόμαστε 

εδώ για λίγες ημέρες». Ετσι λοιπόν τηρήσαμε την δέσμευσή μας να ισχυροποιήσουμε τους 

δεσμούς μας και αφού ήρθαν οι γάλλοι αδελφοί μας τον Μάρτιο στην πόλη μας και στο 

σχολείο μας σε μία άκρως επιτυχημένη και συγκινητική ανταλλαγή, ανταποδώσαμε με τη 

σειρά μας εδραιώνοντας τη σχέση φιλίας που έχει αναπτυχθεί και συνεχίζεται μετά την 

όμορφη Τελετή Αδελφοποίησης των 2 σχολείων μπροστά στο Μνημείο του Κουμπερτέν στις 

17 Φεβρουαρίου 2016, παίρνοντας σάρκα και οστά κυριολεκτικά για δεύτερη φορά μέσα 

στην ίδια μέρα με την υιοθεσία μιας αδέσποτης σκυλίτσας ονόματι Μπέλλα, που έγινε η 

Μασκότ της Αδελφοποίησης.  

 



Η πρωτοβουλία της ανταλλαγής μεταξύ των σχολείων σηματοδοτεί  την στενή συνεργασία 
των εκπαιδευτικών, των μαθητών και δίνει την δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες 
να κατανοήσουν και να αντιληφθούν ότι είναι πολίτες μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας 
ανθρώπων που έχουν όφελος να ανταλλάσσουν και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους σε 
όλους τους νευραλγικούς και πολλά υποσχόμενους τομείς του μέλλοντος όπως της 
εκπαίδευσης γιατί το μέλλον του κόσμου ανήκει στην νεολαία, όπως έλεγε ο Δομινικανός 
Πάστορας και εκπαιδευτικός Ανρί Ντιντόν. Εχουμε πολλά να διδαχθούμε από ανθρώπους 
σαν τον Ηenri Didon, που ήταν φωτεινή φιγούρα για την εποχή του αλλά και οραματιστής 
που ασχολήθηκε με την θετική δράση της σωματικής άσκησης για το παιδί, τον έφηβο και 
την επίδρασή της στην διαμόρφωση του χαρακτήρα και την ανάπτυξη της προσωπικότητας.  
Η συναδέλφωση των λαών είναι ο στόχος της αδελφοποίησης των δύο σχολείων μας, η 
ουσία και ο λόγος που πραγματοποιείται η ανταλλαγή και η γνωριμία των μαθητών μας με 
τους γάλλους μαθητές, το άνοιγμα σε άλλους πολιτισμούς και η επικοινωνία των παιδιών 
με σκοπό τον αμοιβαίο σεβασμό και την σύσφιξη των σχέσεων δύο λαών που συνδέονται 
με μια φιλία ιστορικά διαχρονική. 
Για να χτιστεί σε γερά θεμέλια και να διατηρηθεί μια φιλία, χρειάζεται προσπάθεια και 

ενέργεια εκ μέρους όλων μας για να μετατραπεί σε δυνατή και σταθερή φιλία με αμοιβαία 

ανάπτυξη εμπιστοσύνης, οικειότητας και αφοσίωσης ώστε να συνυπάρχουμε με τον άλλο 

και να μοιραζόμαστε ερεθίσματα και τις ίδιες εμπειρίες που είναι για τους μαθητές μας 

εμπειρίες ζωής. 

 

                                                      ΖΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δρ.ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

Εικόνες από την όμορφη μας εκδρομή στη Λυών από τις 4 έως τις 8 Μαϊου 2017  

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 





 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 


