
 

 

 

 

 

Ανοιχτή Ευχαριστήρια Επιστολή του Γυμνασίου Αιανής 
 

Εκ μέρους του Γυμνασίου Αιανής, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας, σε όλους 

όσοι βοήθησαν στη διοργάνωση της 5
ης

 συνάντησης Ευρωπαϊκών χωρών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προ-

γράμματος Comenius με τίτλο «Ζώντας σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη χωρίς να χάσουμε την ταυτότητά μας». 

Ξεκινώντας πρώτ΄ απ΄ όλα από τους ίδιους τους μαθητές του Σχολείου, οι οποίοι επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο 

και ανέδειξαν τον καλύτερό τους εαυτό. 

Τους γονείς των μαθητών (Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων) για την αρωγή τους καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

οργάνωσης, προετοιμασίας και διεξαγωγής του προγράμματος. 

Τις οικογένειες οι οποίες φιλοξένησαν τους μαθητές των άλλων χωρών κάνοντάς τα μέλη της οικογένειας.  

Τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς του Συλλόγου Καθηγητών του Σχολείου για την αμέριστη συμπαράστα-

ση και βοήθειά τους σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και οργάνωσης της συνάντησης. 

Το βοηθητικό προσωπικό του Σχολείου κα Γκουρτζιούμη Στεφανία για ιδιαίτερη επιμονή και υπομονή που 

επέδειξε για την προετοιμασία του χώρου. 

Τον Δήμο Κοζάνης για την οικονομική στήριξη που παρείχε στο πρόγραμμα αλλά και για όλες τις απαραίτη-

τες τεχνικές εργασίες που έγιναν στον χώρο του Σχολείου. 

Τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής για το χρόνο που διέθεσαν και την 

προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε οι μαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ξενάγησης του εκθεσιακού 

χώρου και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Το Σύλλογο Γυναικών Αιανής και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Αιανής και Καισαρειάς, τον Μορφωτικό και 

Αθλητικό Σύλλογο Ρυμνίου για την παροχή και τις ετοιμασίες των εδεσμάτων. 

Το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης για την προμήθεια και προβολή αγαθών, παραγόμενων στην 

ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης. 

Τη Δημοτική Κοινότητα Αιανής για την τεχνική υποστήριξη και την οργάνωση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 

του προγράμματος. 

Το ξενοδοχείο Ελείμια 3 για την άριστη συνεργασία και τη θερμή φιλοξενία που επεφύλαξε στους επισκέ-

πτες εκπαιδευτικούς. 

Την επιχείρηση Γεώργιος Βαβλιάρας για την αμέριστη συμπαράσταση και την παροχή αγαθών. 

Το κέντρο «Υδρόγειος» για την παροχή σερβίτσιων 

Το αποστακτήριο του κ. Γρηγοριάδη Γιάννη στο Μαυροδένδρι Κοζάνης για τη θερμή φιλοξενία που μας ε-

πεφύλαξε.  

Τους μουσικούς κ. Παναγιώτη Πάλλα και κ. Κώστα Τζαναμπέτη με τους συνεργάτες τους για τη συμμετοχή 

τους στη διασκέδαση των φιλοξενούμενων. 

Τον κ. Φώτη Κακαβέλη για τη συμμετοχή του στην οργάνωση, εγκατάσταση και λειτουργία του ηχητικού 

συνόλου στη γιορτή του Σχολείου. 

Τον κ. Γρηγόρη Δάλλη για τη βιντεοκάλυψη των εκδηλώσεων του προγράμματος. 

 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι χωρίς όλους τους παραπάνω φορείς και τα μεμονωμένα άτομα δε θα μπορούσε η 

εκδήλωση να έχει αυτή την επιτυχία. 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 

 

 

Για το Γυμνάσιο Αιανής 

 

 

Ο Συντονιστής του Προγράμματος      Ο Διευθυντής 

    

 Αποστόλης Κουβάτας Μιχάλης Παππάς 
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