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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

 

 

            Η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας  Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης – Βυρτεμβέργης,  

απευθύνει την παρούσα ανοιχτή επιστολή προς τον πρώην Πρόεδρο της Ομοσπονδίας 

Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης, κ. Αναστάσιo Σαλτσογλίδη με την 

επαναλαμβανόμενη παράκληση προς επιστροφή του οπτικοακουστικού υλικού από την 

ημερίδα της Ομοσπονδίας στο Reutlingen – Ημερίδα με προσκεκλημένη την τότε 

αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας κα. Γεννηματά. 

 Η Ομοσπονδία Β.Β. αναδιοργανώνει το αρχείο της και αναζητεί όλα τα στοιχεία, 

ντοκουμέντα, έγγραφα και οπτικοακουστικό υλικό που δεν έχει παραδοθεί στο Δ.Σ του 

θεσμού. Αυτονόητο δε, είναι ότι η παράδοση της περιουσίας της Ομοσπονδίας πρέπει να 

γίνεται άνευ ιδιαίτερης παράκλησης.  

 Κύριε Σαλτσογλίδη, παρότι στο παρελθόν η Ομοσπονδία σας ζήτησε εγγράφως 

την παράδοση της μαγνητοσκόπησης της Ημερίδας του Reutlingen, έως σήμερα δεν 

αντεπεξήλθατε στην υποχρέωσή σας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η κάλυψη των εξόδων 

της Ημερίδας έγιναν από την Ομοσπονδία και από τον Σύλλογο του Reutlingen. Έχοντας 

πλέον την διπλή ιδιότητα ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας όπως και ως Αντιπρόεδρος του 

Συλλόγου Reutlingen, έχω την διπλή υποχρέωση να ζητήσω την παράδοση της 

συγκεκριμένης βιντεοσκόπησης, αφενός διότι πρέπει να διασφαλίσω την συμπλήρωση 

του αρχείου της Ομοσπονδίας, αφετέρου να παραδώσω αντίγραφο στον Σύλλογο μου 

που συνέβαλλε κατά το ήμισυ στα έξοδα της Ημερίδας εκείνης.  

Προτείνω λοιπόν, για να μην δώσομε περαιτέρω συνέχεια στην απλή και δίκαιη 

παράκλησή μας, να παραδώσετε την μαγνητοσκόπηση στην  Ομοσπονδία ώστε να 

εμπλουτιστεί το αρχείο της. Για να διευκολυνθείτε, σας προτείνουμε να παραδώσετε την 

μαγνητοσκόπηση στο μέλος της Ομοσπονδίας μας, κ. Γραμματό Σωτηρέλη,  



επισημαίνοντας επίσης την ιδιότητα του ως Πρόεδρου του τοπικού  Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων της Πόλης του Künzelsau. 

Εγώ και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα αντεπεξέλθετε 

στην δίκαιη παράκλησή μας και θα ενεργήσετε άμεσα προς ικανοποίηση του δίκαιου 

αιτήματός μας κλείνοντας αυτή την εκκρεμότητα θετικά για όλους τους εμπλεκόμενους. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωσή σας, έχετε πάντα την δυνατότητα να 

επικοινωνήσετε προσωπικά ή τηλεφωνικά με όποιο μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

επιθυμείτε.      

  

Για το Δ.Σ. 

 

  Η Πρόεδρος                                                                                                Ο Γραμματέας  
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