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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με κάθε επισηµότητα και µεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε στο Σιντζούκου της Ιαπωνίας η
30 επέτειος της αδελφοποίησης µεταξύ των πόλεων Σιντζούκου και Λευκάδας, όπου
παρέστησαν ο ∆ήµαρχος Λευκάδας, κ. Χαράλαµπος Καλός, και η Αντιδήµαρχος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού, κ. Νίκη Κατωπόδη, αποδεχόµενοι
την από 1ης Ιουλίου 2019 επίσηµη πρόσκληση του ∆ηµάρχου του Σιντζούκου, κ.
Kenichi Yoshizumi.
η

Καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής χρονιάς έχουν διοργανωθεί και από τους δύο
δήµους εορταστικές εκδηλώσεις ελληνο-ιαπωνικού πολιτισµού για τα 30 χρόνια
φιλίας και συνεργασίας, που εντάσσονται και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την
επέτειο των 120 χρόνων ελληνο-ιαπωνικών διπλωµατικών σχέσεων.
Μεταξύ 19-22 Σεπτεµβρίου 2019 ο κ. Καλός και η κα Κατωπόδη είχαν σηµαντικές
συναντήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δύο πόλεων, που
συνδέονται και µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2020, οι οποίοι φιλοξενούνται στην
Ιαπωνία, και το σηµαντικό ρόλο που θα διαδραµατίσει το Σιντζούκου στη
διοργάνωση αυτών.
Το Σάββατο η δηµοτική αντιπροσωπεία παρέστη στα αποκαλυπτήρια του γλυπτού
«Lafcadio Hearn-Odyssey of an open mind» του γλύπτη Masaaki Noda, τα οποία
πραγµατοποιήθηκαν µε λαµπρότητα.
Στο πλαίσιο των εορτασµών ο ∆ήµαρχος Λευκάδας συναντήθηκε µε τον Πρέσβη της
Ελλάδας στην Ιαπωνία, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τη Λευκάδα και από
τους δυο γονείς του, και συζήτησαν τις προοπτικές προώθησης προϊόντων της
Λευκάδας στην χώρα του ανατέλλοντος ηλίου ενώ ο κ. Καλός συναντήθηκε και µε τον
δισέγγονο του Λευκάδιου Χέρν, κ. Bon Koizumi, και τη σύζυγό του, κα Shoko
Koizumi, και συζήτησαν τρόπους διασύνδεσης του ιστορικού κέντρου του Λευκάδιου
Χέρν στη Λευκάδα µε το Μουσείο του Λευκάδιου Χέρν στην Ματσούε.
Ο κ. Καλός και η κα Κατωπόδη απηύθυναν θερµές ευχαριστίες για την άψογη
φιλοξενία τους, αντάλλαξαν δώρα µε τον ∆ήµαρχο Σιντζούκου και του απηύθυναν
επίσηµη πρόσκληση να επισκεφθεί στο εγγύς µέλλον στο νησί της Λευκάδας.
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