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Προς τη διευθύντρια  του Ε. .Σ  Βούπερταλ  κ. Αγωγιάτου και τον Σύλλογο 

 ιδασκόντων του Ε. .Σ. Βούπερταλ 

 

 

Θέ	α: «Πρόταση για τη διοργάνωση κοινής εκδήλωσης για την επέτειο της 25
ης

 Μαρτίου». 

 

 

Αξιότι	ες κυρίες και κύριοι, 
 

oι ιδιαίτερα κρίσι	ες στιγ	ές που περνάει η πατρίδα 	ας δη	ιουργούν θλίψη αλλά και ανησυχία. 

Πιστεύου	ε πως ειδικά αυτές τις στιγ	ές χρειάζεται να ενδυνα	ωθού	ε για να  

αντεπεξέλθου	ε ως έθνος.  Στην ενδυνά	ωση αυτή έχου	ε την πεποίθηση ότι 	εγάλο ρόλο 

θα παίξει η ενότητα του λαού 	ας, αλλά και η ε	ψύχωσή του. 
 

Ο εορτασ	ός των εθνικών επετείων είναι ένα από τα όπλα που διαθέτου	ε για την επίτευξη του 

παραπάνω σκοπού. Γι’ αυτό και πιστεύου	ε ότι θα ήταν πραγ	ατικά σπουδαίο γεγονός να 

ξαναθυ	ηθού	ε όλοι 	αζί τις ένδοξες στιγ	ές του παρελθόντος 	ας.  
 

Με επικεφαλής το Ελληνικό  η	οτικό Σχολείο του Wuppertal και σε συνεργασία 	ε τα 

απογευ	ατινά τ	ή	ατα Ελληνικής Γλώσσας, έχοντας ως αρωγό το Σύλλογο Γονέων του  η	οτικού 

Σχολείου αλλά και την κοινότητα των Ελλήνων του Wuppertal θα 	πορούσε να διοργανωθεί 	ια 

κοινή εκδήλωση για την εθνική επέτειο της 25
ης

 Μαρτίου 1821.  
 

Η κοινότητα των Ελλήνων του Wuppertal είναι διατεθει	ένη να προσφέρει παντοιοτρόπως στην 

εκδήλωση αυτή, προκει	ένου να δώσου	ε όλοι 	αζί ένα 	άθη	α εθνικής ο	οψυχίας. 
 

Εί	αστε σίγουροι ότι το «Νέο Σχολείο» θα ανοίξει την πόρτα του στους απόδη	ους Έλληνες, όπως 

επίσης και ότι οι Εκπαιδευτικοί θα ανταποκριθούν σ’ αυτό το κάλεσ	α και θα γίνουν φωτεινά 

παραδείγ	ατα για τους 	αθητές τους. 

 

Με φιλικούς πατριωτικούς χαιρετισ	ούς 

Για  το διοικητικό συ	βούλιο 

 

Ο πρόεδρος 

Γεώργιος Παρίδης 

 

 


