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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

Η Οµοσπονδία Βάδης Βυρτεµβέργης και η Συνοµοσπονδία Γονέων Γερµανίας εύχονται σε 

µαθητές γονείς και εκπαιδευτικούς, ευχάριστες διακοπές, Ανανεώνουµε λοιπόν το ραντεβού 

µας για το Σεπτέµβρη όπου µαζί θα συνεχίσουµε τις προσπάθειές µας για µια καλύτερη 

ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Οι θεσµοί µας, όπως κάθε χρόνο, θα εφηµερεύουν κατά τις 

θερινές διακοπές στα ακόλουθα τηλέφωνα. 

 

        Ξανθίππη Βαλκάνη              Τηλ. Επικοινωνίας                           0049 172 600 5835 

        Κήπας Αθανάσιος                 Τηλ. Επικοινωνίας                    0049 173 4463 654     
        Γεώργιος Σαββίδης              Τηλ. Επικοινωνίας          0049 157 7302 7337 
 

Στο σηµείο αυτό, οι θεσµοί µας ευχαριστούν θερµά τους Συλλόγους  

 

DUSSLINGEN & KÜNZELSAU, 
 

για τις προσκλήσεις τους προς τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της Οµοσπονδίας Βάδης 

Βυρτεµβέργης και της Συνοµοσπονδίας Γονέων και Κηδεµόνων Γερµανίας, ώστε να 

παραβρεθούµε στις εορταστικές εκδηλώσεις τους που διεξήχθησαν από τις 19 Ιουλίου 2014 

έως τις 20 Ιουλίου 2014. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι του Συλλόγου DUSSLINGEN, εκφράζουµε την µεγάλη µας χαρά που 

παραβρεθήκαµε στο πολυπολιτισµικό εορταστικό διήµερο της πόλης σας όπου για άλλη µια 

φορά το ∆.Σ του συλλόγου σας απέδειξε ότι οι κόποι του τοπικού συλλόγου συνδράµουν 

αποφασιστικά στην διατήρηση και ένταξη του Τ.Ε.Γ στο σχολείο της πόλης σας, 

υποδεικνύοντας πάντα ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι του Συλλόγου KÜNZELSAU,  εκφράζουµε επίσης και σε εσάς την 

µεγάλη µας χαρά που παραβρεθήκαµε στην εορταστική εκδήλωση της πόλης σας µε αφορµή 

τα 40 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού σχολείου και του συλλόγου σας. Αποδείξατε ότι 

η ενότητα, η συλλογικότητα και η επίµονη προσπάθεια υπέρ τον στόχο µας, καταλήγουν 

πάντα σε θετικά αποτελέσµατα εφόσον υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν αφιλοκερδώς 

τον καλύτερό τους εαυτό. 

 

Ένα µεγάλο ευχαριστούµε προς τα ∆.Σ. των Συλλόγων  

 

DUSSLINGEN & KÜNZELSAU 
 
 
 



 

 

 
Για την Οµοσπονδία Βάδης Βυρτεµβέργης 

  Η Πρόεδρος                                                                                                Ο Γραµµατέας  
 
 
 
 
 
 
Βαλκάνη Ξανθίππη         Χερχελετζής ∆ηµήτριος 
  
 
 


