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Αθήνα 31/01/2016
Ανοικτή επιστολή
Προς : Γ.Ι.Ε.Ι.Ε.
Θέμα: Ενημέρωση για 1ο αγώνα δρόμου προσφοράς Ελληνογαλλικών Σχολείων Ελλάδας
Σεβαστέ Αδελφέ Ματθαίε, πρόεδρε του Δ.Σ. της Γ.Ι.Ε.Ι.Ε.,
με την παρούσα επιστολή και σε συνέχεια της πρώτης πληροφόρησης που είχε
προωθηθεί πρόσφατα, σας προωθούμε αναλυτικότερη ενημέρωση για «1ο αγώνα δρόμου
προσφοράς των Ελληνογαλλικών Σχολείων», ο οποίος όπως ήδη γνωρίζετε θα διεξαχθεί
το πρωί της Κυριακής 10 Απριλίου 2016 στο κέντρο της Αθήνας, με πρωτοβουλία και
ευθύνη της Ομοσπονδίας μας.
Επίσης σας ενημερώνουμε πως οι χρηματικές προσφορές που θα συγκεντρωθούν από
τους συμμετέχοντες στο φιλανθρωπικό μας αγώνα, μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ
μας, θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για φιλανθρωπικό σκοπό και συγκεκριμένα για την
υποστήριξη του έργου των οργανώσεων CARITAS HELLAS και ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
Πρόθεσή μας είναι να κινητοποιήσουμε μεγάλο αριθμό μαθητών όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης των Ελληνογαλλικών Σχολείων που μετέχουν στη Γ.Ι.Ε.Ι.Ε, μαζί με γονείς
κηδεμόνες, διδάσκοντες, εργαζόμενους και αποφοίτους τους όλων των ηλικιών,
επιδιώκοντας να αναδείξουμε τη σύγχρονη παρουσία, το κοινό στοιχείο ταυτότητας και την
ιστορία των Ελληνογαλλικών Σχολείων.
Επισυνάπτουμε συνημμένες λεπτομέρειες του αγώνα μικρών αποστάσεων που
προγραμματίζουμε να διεξαχθεί ακόμα και με τη μορφή περιπάτου σε πεζόδρομους
(κυρίως Απ. Παύλου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου) στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Σας καλούμε να υποστηρίξετε την ανιδιοτελή μας αυτή φιλανθρωπική πρωτοβουλία και να
διαδραματίσετε ως Γ.Ι.Ε.Ι.Ε. το ρόλο επίσημου υποστηρικτή της όλης διοργάνωσης,
προτρέποντας τα μέλη σας σε μεγάλη συμμετοχή σε μια προσπάθεια με ισχυρό
συμβολισμό, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε μια ωραία βόλτα για όλους.
Για την προετοιμασία της διοργάνωσης συστήθηκε από το ΔΣ μας Οργανωτική Επιτροπή
με την παρακάτω σύνθεση:
- Κο Καλαβρυτινό Λεωνίδα, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Κιν. τηλ. 6944387900, e-mail: leonidas.kalavrytinos@stjoseph.gr
- Κο Καπετάνη Παναγιώτη, Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων της Ομοσπονδίας
Κιν. τηλ. 6949076212, e-mail: panoscl215@yahoo.gr
- Κα Κλίτση Ελευθερία, Ειδική Γραμματέα της Ομοσπονδίας
Κιν. τηλ. 6977392825, e-mail: eklitsi@yahoo.co.uk
Με τιμή,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Οργανωτικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος
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