
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Αγαπητά µέλη της Ένωσης, 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σας εύχεται Χρόνια Πολλά, µε υγεία! 

Παράλληλα σας διαβιβάζουµε και την πρόσκληση για µια χαλαρή συνάντηση µε φαγητό ή 
ποτό και ενηµέρωση. 
Η συνάντηση προγραµµατίστηκε για το Σάββατο 29 Απριλίου, στις 8 το βράδυ, στον 
Σολοµωνίδη , στην πλατεία Σκρά, Καλαµαριά. 

Φιλέτο Σολοµωνίδης  
Εστιατόριο ψησταριά 
∆ιεύθυνση: Νικ. Πλαστήρα 47, Καλαµαριά 551 32 
Τηλέφωνο: 231 048 8908 
Ώρες:  
 

Το φαγητό είναι οικονοµικό και µπορούµε να βολευτούµε σε κάποιο µεγάλο τραπέζι αν δεν 
είµαστε περισσότεροι από 10 και επίσης υπάρχει η δυνατότητα να κάτσουµε µέσα ή αν ο 
καιρός το επιτρέπει, έξω.  

Αν και υπάρχουν πολλές θέσεις, καλό θα ήταν όσοι έχουν την πρόθεση να πάρουν µέρος 
στη συνάντηση, να µε ενηµερώσουν ηλεκτρονικά, µέχρι την Πέµπτη 27 Απριλίου, για να 
κάνω την κράτηση. 

Ενηµερωτικά αναφέρω ότι στο ∆.Σ. έγινε ενηµέρωση για την έντυπη έκδοση των 
αποφοίτων του Λουξεµβούργου, µε την ευκαιρία των δέκα χρόνων από την ίδρυσή τους. 
Στο Λουξεµβούργο δηµιουργήθηκε µια ορεξάτη οµάδα, που για αρκετό διάστηµα δούλεψε 
οργανωµένα, συνέλεξε κείµενα, πήρε συνεντεύξεις, επέλεξε φωτογραφίες, αξιοποίησε τα 
αρχεία του πανεπιστηµίου και µελών του, αξιολόγησε το υλικό και µετά από κάποιους 
µήνες, παρουσίασε µια καλαίσθητη και ενηµερωµένη έκδοση µε ιστορικά στοιχεία, 
προσωπικές εµπειρίες και διεθνείς συναντήσεις, εστιάζοντας στην πορεία των φοιτητών από 
το Λουξεµβούργο, στο πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης. 
Υλικό υπάρχει άφθονο και από το πέρασµα των Ελλήνων φοιτητών από την Χαϊδελβέργη 
και το πανεπιστήµιό της. Αν υπάρξει διάθεση µιας αντίστοιχης οµάδας, µπορούµε, σ ένα 
βάθος χρόνου, να δηµιουργήσουµε κι εµείς κάτι ανάλογο, σώζοντας εµπειρίες και γεγονότα 
που σηµάδεψαν το πέρασµα του ελληνικού στοιχείου από το πανεπιστήµιό µας. Μια 
πρόταση για «ζύµωση» που λέγαµε παλιά. Το κόστος µπορεί να αντιµετωπισθεί, 
δηµιουργώντας αρχικά µια ηλεκτρονική έκδοση. 



 

 

Ήδη είχα µια συζήτηση µε τον φίλο από τα παλιά, καθηγητή Σταύρο Μουδόπουλο, ο οποίος 
καταγράφει ένα µέρος της δράσης των Ελλήνων στη Χαϊδελβέργη και είναι πρόθυµος να 
υποστηρίξει την προσπάθεια.  
Η διεύθυνσή µας στο Facebook είναι:  

Heidelberg Alumni Griechenland (HAGR) 
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΪ∆ΕΛΒΕΡΓΗΣ 
Φιλικά 
Οδυσσέας Αθανασιάδης 
Τηλ. 2310 251618  
κιν. 6937018031 

 


